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1 Algemeen 
 

De aanleiding dat we beheermonitoring patrijzen doen is in het kader van de Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

2016. Dit doen we in opdracht van de Gelderse Collectieven en is ontstaan naar aanleiding van het Actieplan Akker- 

en Weidevogels. 

 

1.1 Bezoeken door het jaar heen 
De patrijs neemt per jaar het hardst af van alle boerenlandvogels. Om aantallen en verspreiding te bepalen willen we 

weten: waar zitten ze, waar leven ze van, hoe overleven de kuikens en hoe overleven ze de winter? De laatste twee 

doen we door tellingen in nazomer en winter. De overige vragen beantwoorden we door tellingen in het voorjaar. 

Patrijzen kunnen in drie periodes worden geteld. 

- Voorjaar: 15 februari – 30 april 

- Najaar: 1 – 30 september 

- Winter: 1 december – 1 februari 

Gedurende de broedperiode wordt niet geteld i.v.m. kans op verstoring.  

Voorjaarsbezoeken en waarnemingen kunnen van 15 februari tot eind augustus ingevoerd worden in het reguliere 

telgebied (plot), te vinden onder project ‘Broedvogel Monitoring Project’. 

 

Daarnaast is er voor ieder telgebied een wintertelgebied, te vinden onder project ‘Patrijzen Gelderland – Winter’. 

Hierin kunnen de najaarstellingen en wintertellingen ingevoerd worden. 

 

1.1.1 Patrijzen tellen voorjaar 
Minimaal drie telrondes, waarbij de eerste twee telrondes bestaan uit een bezoek op zicht (dagbezoek) en een 

bezoek op geluid (avondbezoek): 

1e telronde tussen 15 februari en 10 maart, 

2e telronde tussen 11 maart en 31 maart. 

 

De derde telronde bestaat alleen uit twee bezoeken op zicht.  

3e telronde tussen 1 april en 30 april. 

Dus in totaal 6 bezoeken. 

Afhankelijk van de weersomstandigheden en/of groeitempo van het gewas in het voorjaar kunnen telrondes 

eventueel worden opgeschoven. U krijgt hier bericht over van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). 

Plan de twee bezoeken in telronde 1 op één dag of anders binnen enkele dagen. 

Plan de twee bezoeken in telronde 2 op één dag of anders binnen enkele dagen. 

1) Overdag systematisch alle percelen afkijken en paren intekenen 

2) Diezelfde avond van uur voor tot uur na zonsondergang met geluid  

alleen in telronde 1 en 2. Dus geen gebruik meer van geluid in telronde 3. 

Plan de twee zichtbezoeken in telronde 3 binnen enkele dagen, ook van een uur voor tot uur na zonsopkomst of 

zonsondergang. 

 

Loop of fiets een vaste route. Niet met de auto. 
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Speel in telronde 1 en 2 op de avondbezoeken om de 300 meter het geluid maximaal een halve minuut af, of korter 

als u een reactie denkt te horen. Wacht dan nog 2 minuten op een mogelijke reactie en probeer het dan nog 1 keer. 

Invoeren in Avimap (in de app of op de website van Sovon): 

• Elk bezoek als apart bezoek invoeren, dus twee per telronde in totaal 6 bezoeken. (eventueel aangevuld met 

extra dagbezoeken of 1% deelbezoeken in geval van een losse waarnemingen) 

• Bezoeken en waarnemingen invoeren onder project ‘Broedvogel Monitoring Project’ - het reguliere 

telgebied/plot. 

• 1 stip per patrijs met juiste broedcode. Zie hoofdstuk Broedcodes. 

 

1.1.2 Patrijzen tellen nazomer (met jongen) 
De nazomertelling, tussen 1 en 30 september is belangrijk voor een vergelijking met de aantallen in het voorjaar. 

Daarmee kan de overleving (van de volwassen vogels) worden bepaald. 

Door het aantal jongen in de nazomer te tellen kunt u zien hoeveel jongen er zijn gekomen (de jongenproductie).  

Minimaal 1 telling/bezoek in de nazomerperiode uit te voeren. 

Een probleem in de nazomer kan zijn dat de vogels moeilijk zichtbaar zijn, doordat de vegetatie hoog is. 

Probeer daarom zoveel mogelijk na de oogst te tellen. 

Daarnaast is het raadzaam in de nazomerperiode een extra telling uit te voeren, om de waarneemkans verder te 

vergroten. 

Invoeren in Avimap (app of website): 

• Elk bezoek als apart bezoek invoeren (losse waarneming invoeren als 1% deelbezoek).  

• Bezoeken en waarnemingen invoeren onder project ‘Patrijzen Gelderland - Winter’ - het reguliere 

telgebied/plot. 

• 1 stip per gezin  

• Bij opmerkingen aantal jongen invullen. 

• Zie je alleen een paar, dan 1 stip invoeren en in opmerking: geen jongen. 

1.1.3 Patrijzen tellen winter (kluchten) 
In de winter komen Patrijzen meestal in groepen voor van één of enkele families, kluchten genoemd. Zeker als er 

sneeuw ligt, maakt dit het makkelijk om de Patrijzen waar te nemen en te tellen. Eén of meerdere basistellingen in 

de winterperiode, bij voorkeur met sneeuw, zijn daarom een mooie aanvulling op de eerdere tellingen, om het 

verloop in aantallen nog beter te kunnen bepalen. 

Invoeren in Avimap (app of website): 

• Elk bezoek als apart bezoek invoeren (losse waarneming invoeren bij 1% deelbezoek).  

• Bezoeken en waarnemingen invoeren onder project ‘Patrijzen Gelderland - Winter’ - het reguliere 

telgebied/plot. 

• 1 stip per patrijs  

Door de aantallen, overleving en jongenproductie te koppelen aan biotoopkenmerken ter plekke, wordt inzicht 

verkregen in het belang van de verschillende biotoopkenmerken voor een gezonde populatie. Met die informatie 

kunnen vervolgens adviezen worden gegeven om het beheer voor Patrijzen te optimaliseren. 

 

1.2 Nultellingen 
Ook het ontbreken van Patrijzen in een telgebied is waardevolle informatie! Het levert belangrijk referentiemateriaal 

op voor gebieden waar de soort wel nog voorkomt. Maak dus altijd een bezoek aan in Avimap, ook al zijn er geen 

patrijzen gevonden. 
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1.3 Speaker 
Er zijn verschillende manieren om met de speaker te werken. U kunt deze via Bluetooth aan uw smartphone 

koppelen en dan vanaf uw smartphone het geluid van de patrijs afspelen. Het geluid is als een mp3-bestand 

beschikbaar via SLG. 

Ook kunt u een micro SD-kaart gebruiken en daar het geluid op zetten. Deze kunt u in de speaker stoppen en dan 

direct op de speaker het geluid afspelen. U hebt dan geen bluetooth verbinding nodig en geen telefoon. 

 

1.4 Broedcodes 
Er zijn diverse broedcodes voor patrijzen waarnemingen. 

Gebruik met name 1, 2, 3, 7 en 12. Reactie van man patrijs 

op het afspelen van het geluid is broedcode 2. 

  



Handleiding invoeren patrijzentellingen (versie augustus 2021)    5 
 

1.5 Bepaling territoria 
Een territorium wordt bepaald volgens de onderstaande regels: 

• Bij een nestindicatieve waarneming (broedcode 7 alarm, 9 nestbouw, 14 transport voedsel of ontlasting) telt 

één waarneming altijd als territorium-indicatie. 

• Een waarneming in de periode 15 februari t/m 20 juni met broedcode 2 (zang en/of balts) telt ook direct als 

territorium-indicatie. 

• In overige gevallen (bij de ‘lagere’ broedcodes 1 adult in broedbiotoop of 3 paar in broedbiotoop) heb je 

twee waarnemingen nodig binnen 500 meter, waarvan tenminste één waarneming in de periode 15 februari 

t/m 20 juni.  

• Liggen waarnemingen van verschillende bezoeken verder dan 500 meter uit elkaar, dan worden ze nooit bij 

elkaar geclusterd. 

1.6 Autoclustering 
Autoclustering is het bepalen van territoria per soort op basis van de ingevoerde waarnemingsstippen. De 

coördinatoren kunnen dit gedurende het jaar handmatig in gang zetten op de website van Sovon. 

Op de website kunt u dmv de knop ‘Totalen’ en dan ‘Autocluster alle soorten nu’ de waarnemingsstippen laten 

autoclusteren, zo vaak u wilt. Dan kunt u zien hoeveel territoria berekend worden op basis van de 

waarnemingsstippen tot dat moment. Wilt u zien op basis van welke waarnemingen territoria worden bepaald zie 

dan paragraaf 2.3 Controlefunctie territoriumberekening. 

 

1.7 Definitief insturen regulier telgebied 
Op de website van Sovon kun je je gebied, die 

valt onder project ‘Broedvogel Monitoring 

Project’, afronden dmv het insturen van de 

tellingen. Hiermee sluit je het broedseizoen af.  

Let op: dit is iets anders dan het uploaden van 

de waarnemingen vanaf de mobiel in Avimap. 

De stippen die op de mobiel via Avimap zijn 

verzameld moeten worden geüpload en zijn dan 

op sovon.nl beschikbaar en dus door SLG uit te 

lezen. Alle stippen die zijn ingevoerd en 

opgeslagen op sovon.nl zijn vanaf dat moment 

beschikbaar voor SLG.  

Het daadwerkelijk insturen van de gegevens is 

het definitief afronden van het broedseizoen in 

het voorjaar. Er kunnen dan geen bezoeken en waarnemingen meer worden ingevoerd. Doe dit pas als u alle 

bezoeken en waarnemingen uit het voorjaar hebt ingevoerd. 

Gezinnentellingen in september (najaar) en kluchten in de winter (tot begin februari) kunnen ingevoerd worden 

onder project ‘Patrijzen Gelderland – Winter’. Deze tellingen vallen buiten het Broedvogel Monitoring Project. 
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1.8 Tellingen buiten grenzen eigen telgebied 
Ziet u patrijzen lopen buiten de grenzen van uw eigen telgebied? Neem dan contact op met de coördinator in uw 

regio. Zie voor een overzicht hieronder. Zij hebben inzicht in de vrijwilligers per telgebied en zij kunnen de informatie 

doorspelen. 

Achterhoek Coördinator Telefoon Mail 

Berkelland Dhr. Henk Leever 06-51314562 henkenjantine@hotmail.com 

Vorden Dhr. Harry Enzerink 06-21966155 h.enzerink@hotmail.com 

Steenderen Dhr. Rene van Eijden 06-52802019 info@hetsteenderslandschap.nl 

Lochem Mevr. Jitty Hakkert  jittyhakkert@hotmail.com 

Sinderen en Wehl Dhr. Rob Geerts 06-53210664 rhem.geerts@hetnet.nl  

Aalten Dhr. Frans ter Bogt   fterbogt@kpnmail.nl  

Montferland Dhr. Andre Hendriksen 
Dhr. Theo Kaal 

06-36488766 
06-50988579 

andrehendriksen51@hotmail.com 
theokaal100@gmail.com 

Didam Dhr. Theo Melissen 06-30051154 theo.melissen@tmelissen.nl 

Rivierengebied    

Duivense Broek Dhr. Frans Mulder  frans.mulder@besi.com 

Groesbeek Dhr. Henk Klaassen 
Dhr. Harry Gasseling 

06-13496562 
06-20920826 

natuurlijkhenk@gmail.com 
h.gasseling@chello.nl 

Bemmel Dhr. Siebe Klomp 06-11011598 siebeklomp@hotmail.com 
Maas en Waal gem Wijchen Dhr. Jordy Houkes 06-53842805 jordyhoukes@hotmail.com 

Maas en Waal midden/west Dhr. Bert van Haaften 06-54790074 bert.vanhaaften@outlook.com 

Overbetuwe Dhr. Louis van der 
Ploeg 

06-38663767 lvdploeg15@gmail.com  

Maurik vacant   
Betuwe West Mevr. Maartje Veldman 06-81363461 maartje.veldman@outlook.com 

Bommelerwaard Dhr. Harry Kolman 06-55565445 h.kolman@natuurwachtbommelerwaard.nl 

Veluwe    

Wageningen Dhr. Chris Bosch 06-36191924 chris.bosch@chello.nl 

Brummen Dhr. Berend Stam 06-43550958 berendjstam@gmail.com 

 

1.9 Hazen tellen 
De populatieontwikkeling van hazen heeft een overeenkomst met die van de patrijs. Alleen is de patrijs kritischer, 

dus kwetsbaarder. Het is daarom wenselijk en interessant om ook de populatie hazen te tellen. Zie je een haas, geef 

dan elke haas een eigen stip met broedcode 1. Volwassen individu. 
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2 Waarnemingen invoeren 
Bezoeken en waarnemingen vastleggen van patrijzen kan op twee manieren: 

- Direct in het veld via de app Avimap 

- Achteraf op de website van Sovon 

Voor beide opties geldt dat u geregistreerd moet zijn als waarnemer bij Sovon Vogelonderzoek Nederland. Nog geen 

Sovon-waarnemer? Ga dan naar https://www.sovon.nl/nl/content/registreren 

Zorg dat u de allereerste keer dat u uw waarnemerscode gebruikt, inlogt op de website van Sovon. Uw wachtwoord 

is de 1e keer de 4 cijfers van uw postcode. Daarna kunt u een persoonlijk wachtwoord bedenken en opslaan. 

Hierna kunt u ook inloggen in Avimap. Andersom gaat dat niet. 

Voer uw waarnemingen bij voorkeur tijdens of direct na elk bezoek in. Kort na het veldbezoek heeft u immers nog 

paraat wat er precies is waargenomen en bovendien voorkomt u een (lange) zit achter de computer aan het einde 

van het seizoen. Deze gegevens worden opgeslagen en kunnen tijdens het seizoen altijd online bekeken en bewerkt 

worden. 

 

De bezoeken en waarnemingen van patrijzen (los of in paren) in het voorjaar kunnen worden ingevoerd in het 

reguliere telgebied/plot onder project ‘Broedvogel Monitoring Project’. 

Bezoeken en waarnemingen van gezinnen en kluchten kunnen ingevoerd worden in het telgebied/plot onder project 

‘Patrijzen Gelderland – Winter’. 

  

https://www.sovon.nl/nl/content/registreren
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2.1 Invoeren bezoeken via Avimap 
 

Deze app kan geïnstalleerd worden op een tablet of mobiele telefoon 

met Android of IOS (Apple iPhone/iPad) besturingssysteem. Zorg dat 

GPS geactiveerd is om uw positie in het veld te kunnen bepalen. 

Zoek via de Playstore of Appstore ‘Avimap’. U ziet als één van de 

resultaten ‘Sovon – Avimap invoer’. Installeer deze app. 

In deze handleiding staan schermafdrukken van Avimap op een Android telefoon en op een iphone (IOS Apple). 

Beide type telefoons hebben een andere uitstraling, maar werken grotendeels hetzelfde. Android schermafdrukken 

zijn zwart. iPhone schermafdrukken zijn wit. 

2.1.1 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’. 

Op de iPhone kunt u na invullen van waarnemerscode en 

wachtwoord op ‘Inloggen’ klikken (figuur 2). Alle gegevens 

worden daarna automatisch gedownload.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 iPhone 

Figuur 1 Android 

mailto:helpdesk@sovon.nl
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Nadat de download voltooid is, verschijnt onderstaand Keuzescherm bij Android (figuur 3) en het Sovon – iAvimap 

(home) scherm op iPhone (figuur 4). 

 
Figuur 3 Android 

 
Figuur 4 iPhone 

 

2.1.2 Juiste telgebied (plot) selecteren en tellen 
Onder de knop ‘Selecteer plot’ (Android) of ‘Toevoegen telling’ (iPhone), 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 

5 Android). 

Bezoeken in het najaar (gezinnentelling) en winter (telling kluchten) worden ingevoerd in de gebieden onder project 

‘Patrijzen Gelderland – Winter’ (zie figuur 6 iPhone). 
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Figuur 5 Android – Project te gebruiken in het voorjaar 

 
Figuur 6 iPhone – Project te gebruiken in najaar en winter 

 

Mist u een telgebied, ga dan naar instellingen en kies voor Download (zie Figuur 7 Android) of vernieuw de basisdata 

(zie Figuur 8 iPhone). 
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Figuur 7 Android 

 
Figuur 8 iPhone 

 

Ga terug naar het ‘Selecteer plot’ op het keuzescherm (Android) of ‘Toevoegen telling’ op het Sovon – iAvimap 

scherm (de afbeelding van het huisje op iPhone) 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’ (Android) of ‘Verder’ (iPhone) naar de invoer van het bezoek en de 

waarnemingen. 

Allereerst worden gegevens van het bezoek gevraagd.  
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Figuur 9 Android 

 
Figuur 10 iPhone 

 

Kies opnieuw voor ‘Start met tellen’. U ziet nu het telgebied waarin u loopt. 

In de onderste helft van het scherm staan links de (eerste letters van de) vogelsoorten. 

Op de Android kan 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 11 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 12. 
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Figuur 11 Project Broedvogelmonitoring (Voorjaar) 

 
Figuur 12 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. 

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 14). Wilt u een haas invoeren, typ dan 

‘Haas’ en selecteer deze uit de lijst. 

Figuur 13 Soorten 
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Figuur 14 Soort-afkortingen 

Rechts van de soort-afkortingen kan d.m.v. ‘…’ (zie rode pijl in figuur 14) 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: 

1. Details toevoegen dmv de knop met het potloodje, zoals geslacht of een opmerking. 

 
Figuur 15 Project Broedvogelmonitoring (Voorjaar) 

 
Figuur 16 Project Patrijzen Gelderland - Winter (Najaar en 
Winter) 

‘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).  
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Geef bij de Najaarstelling aan hoeveel jongen u ziet bij de het paar of volwassen individu. 

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

De extra info bij de waarneming kunt u opslaan dmv ‘Sluiten’ op de Android en ‘Opslaan’ op de iPhone. 

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) 

 

 

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 op Android en oranje op iPhone. 
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2.1.3 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’. 

 

 
 

 

2.1.4 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. 
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Figuur 17 Android 

 

 

 
Figuur 18 iPhone 

Het volgende scherm verschijnt: 
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Figuur 19 Android 

In de schermen van Figuur 17 en 18 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%. 
 
De optie ‘Deelbezoek’ ontbreekt op de iPhone. Na 
uploaden kan deze informatie alsnog ingevoerd worden 
door in te loggen op de website en het geüploade 
bezoek te wijzigen en op te slaan, zie2.2.2 Stip wijzigen 
of verwijderen. 
 
Voeg eventuele opmerkingen toe en kies voor ‘OK’ 
(Android) of ‘Opslaan’ (iPhone). 

 
Figuur 20 iPhone 
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2.1.5 Bezoek heropenen 
Zolang een bezoek nog niet opgestuurd (geüpload) is naar Sovon, kunt u deze weer heropenen om een correctie 

door te voeren. 

Voor Android: Ga naar het keuzescherm en kies voor 
‘Bewerk/Upload bezoek’. 
 

 
 
Selecteer het betreffende bezoek 
 

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

Voor iPhone: Ga onderin het scherm naar ‘Tellingen’ en 
veeg op het scherm (swipe) over de telling van rechts 
naar links. 
 

Kies voor ‘Bewerk’. 
 

 
 
Hier kunt u ook het gehele bezoek met waarnemingen 
verwijderen of de totaallijst aan waarnemingen van dit 
bezoek bekijken. 
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2.1.6 Bezoek opsturen (uploaden) naar Sovon 

Voor Android:  
Kies in het Keuzescherm voor ‘Bewerk/Upload bezoek’. 
 

 
Figuur 21 Android 

Voor iPhone:  
Ga onderin het scherm naar ‘Tellingen’ 
 

 
Figuur 22 iPhone 

Kies op Android voor de knop ‘Upload’. Klik op iPhone het wolkje met pijltje omhoog. En vervolgens op ‘Uploaden’. 
De bezoekgegevens, inclusief de waarnemingen worden naar Sovon opgestuurd. 

Het bezoek is op de tablet/telefoon in het overzicht verdwenen. 
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2.1.7 Instellingen wijzigen/Juiste telgebied downloaden 
 

Op Android is 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. 
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2.1.8 Telgebieden op kaart bekijken 
 

Op Android: 
Kies in het keuzescherm voor ‘Kaart’. 
In het top-menu kunt u de telgebieden, waaraan u 
gekoppeld bent op kaart bekijken. 
 

 
 

Voor iPhone:  
Ga onderin het scherm naar ‘Kaart’. Rechts bovenin 
kunt u het juiste project selecteren. Vervolgens ziet u 
op kaart de telgebieden onder dit project die aan u 
toegewezen zijn. 
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2.2 Invoeren bezoeken en tellingen via website Sovon (achteraf) 
Om achteraf bezoeken en waarnemingen van patrijzen vast te leggen, ga je naar Avimap via de website van Sovon: 

www.sovon.nl, kies voor ‘Inloggen’ 

 

Log in met uw waarnemingscode en bijbehorend wachtwoord. Vink ‘Direct naar gegevens invoeren’ aan. 

Indien u het wachtwoord niet meer weet, kunt u kiezen voor ‘Wachtwoord vergeten’. Heeft dit geen gewenst effect, 

dan kunt u een bericht sturen aan helpdesk@sovon.nl of tijdens kantooruren bellen met 024 - 74 10 444. 

 

Ga bij ‘Gegevens invoeren’ naar ‘BMP-tellingen’.  

Het volgende scherm verschijnt met de telgebieden waaraan u gekoppeld bent. 

 

Kies voor de voorjaarstellingen het plot/telgebied bij ‘Broedvogel Monitoring Project’. 

Kies voor de najaar- en wintertellingen het plot/telgebied bij project ‘Patrijzen Gelderland - Winter’. 

Mist u een telgebied, neem dan contact op met SLG: boerenlandvogels@landschapsbeheergelderland.nl 

 

Knop ‘Invoeren’ 

Voor het invoeren van bezoeken en waarnemingen. 

Knop ‘Veldkaart’ 

Voor het maken van een afdruk op papier van uw telgebied. 

http://www.sovon.nl/
mailto:helpdesk@sovon.nl
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Knop ‘Beheer’ (alleen voor coördinator) 

Voor het toevoegen van personen en wijzigen van rechten op het telgebied. 

 

2.2.1 Bezoeken en waarnemingen invoeren 
Na de knop ‘Invoeren’ krijgt u een overzicht van uw bezoeken in dit telgebied. Dit overzicht is leeg als u in het 

betreffende jaar nog geen bezoek hebt gebracht. 

 

 

Kies voor ‘Nieuw bezoek maken’. 
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Vul de gevraagde gegevens in en geef bij ‘Bezoektype’ ‘Automatisch’ aan. 

Vink ‘Deelbezoek’ aan als u niet de hele route hebt gelopen. En vul het percentage in wat u wel gelopen hebt. 

Als u niet het hele gebied heeft bezocht, maar bijvoorbeeld alleen een specifieke locatie hebt gecheckt, vink dan ook 

‘Deelbezoek’ aan en geef als percentage 1% op. De stip wordt dan een ‘losse waarneming’. 

Klik op ‘Verder’. 

 

U ziet een overzicht van uw gebied. 

Klik met de muis het punt op de kaart aan waar u de patrijs hebt gezien. 

In het rechter deel van de pagina vult u de gevraagde gegevens in. Bij ‘Soort’ typt u ‘Patrijs’ of ‘Haas’ en selecteert u 

vervolgens de soort uit de lijst. U kunt kiezen voor ‘Broedcode onthouden’ als u de geselecteerde broedcode vaker 

wilt gebruiken. 



Handleiding invoeren patrijzentellingen (versie augustus 2021)    26 
 

‘Extra waarneming’ gebruikt u als u zeker weet dat u een exemplaar of een paartje ziet, welke u eerder in het huidige 

bezoek ook al hebt gezien. 

Kies voor ‘Stip opslaan’.  

Nu kunt u op dezelfde manier een volgende stip op de kaart zetten. 

Hebt u alle stippen ingevoerd, kies dan bovenin het scherm voor ‘Klaar & terug’. 
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2.2.2 Stip wijzigen of verwijderen 
U kunt vanuit het overzicht met ingevoerde bezoeken ook rechtstreeks naar het invoerscherm voor waarnemingen 

gaan.  

 

Klik dan achter het betreffende bezoek op de knop ‘Invoeren’. U komt weer in het invoerscherm. 

 

Selecteer in de ‘Soortenlijst’ de soort waarvan u een stip wilt wijzigen. De stippen verschijnen in de kaart.  

Selecteer de betreffende stip. Onder ‘Waarneming details’ komen de details van de stip te staan. 

Deze kunt u wijzigen en opslaan door onderaan te kiezen voor ‘Stip opslaan’. 

Moet de stip verwijderd worden, kies dan onderaan voor ‘Verwijderen’. 
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2.2.3 Zelf resultaten bekijken (alleen beschikbaar voor coördinatoren) 
Voor het bekijken van uw resultaten gaat u naar het overzicht met alle bezoeken. Dat kunt u benaderen door in het 

overzicht met uw telgebieden, te kiezen voor de knop ‘Invoeren’. Het onderstaand overzicht met bezoeken 

verschijnt. 

Als alle bezoeken en waarnemingen zijn ingevoerd, kunt u naar ‘Totalen’. 

 

Het volgende scherm verschijnt. 
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Autocluster alle soorten nu 

Kies voor ‘Autocluster alle soorten nu’ om van alle soorten de territoria te laten bepalen, gebaseerd op de 

ingevoerde waarnemingen. 

Per jaar moeten 1x de betreffende soorten die je wilt autoclusteren ingevoerd worden. Is dit niet gedaan, dan zie je 

de soorten staan bij ‘Vogelsoorten, niet in autoclustering’. Kies in het blok erachter voor de link ‘deze pagina’ en 

voeg de soort(en) toe. Daarna kun je de soort autoclusteren. 

Controle 

Kies voor ‘Controle’ om in een kaart per soort de waarnemingen te zien en welke wel en niet meegenomen zijn voor 

het bepalen van de territoria. Zie voor meer informatie hierover paragraaf 2.3 over de controlefunctie bij 

territoriaberekening.  

Cluster 

Kies voor ‘Cluster’ om per soort een autoclustering te doen. 

PDF 

Kies voor ‘PDF’ om per soort een te downloaden kaart te maken met waarnemingen en territoria.  

 

Nadat u op ‘Download’ hebt geklikt, kunt u de kaart opslaan op een plek die u zelf kiest. Op de kaart staat de door u 

gevraagde informatie, inclusief een legenda.  
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2.3 Controlefunctie territoriumberekening 
 

Deze functie kan handig zijn voor coördinatoren die willen zien welke waarnemingen bepalend zijn geweest voor het 

berekenen van een territorium bij autoclustering.  

De regels die bij autoclustering worden toegepast, zijn: 

• Bij een nestindicatieve waarneming (broedcode 7 alarm, 9 nestbouw, 14 transport voedsel of ontlasting) telt 

één waarneming altijd als territorium-indicatie. 

• Een waarneming in de periode 15 februari t/m 20 juni met broedcode 2 (zang en/of balts) telt ook direct als 

territorium-indicatie. 

• In overige gevallen (bij de ‘lagere’ broedcodes 1 adult in broedbiotoop of 3 paar in broedbiotoop) heb je 

twee waarnemingen nodig binnen 500 meter, waarvan tenminste één waarneming in de periode 15 februari 

t/m 20 juni.  

• Liggen waarnemingen van verschillende bezoeken verder dan 500 meter uit elkaar, dan worden ze nooit bij 

elkaar geclusterd. 

Als alle waarnemingen ingevoerd zijn, kan je naar de knop ‘Totalen’ gaan. 

 

Als je net wijzigingen in de waarnemingen hebt aangebracht, autocluster dan eerst dmv de knop ‘Autocluster alle 

soorten nu’. De territoria worden opnieuw berekend obv alle waarnemingen. Selecteer daarna aan het eind van de 

regel ‘Patrijs’ de knop ‘Controle’. 
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Een volgende kaart verschijnt met aan de rechterkant een legenda. 

 

Elke stip vertegenwoordigt een ingevoerde waarnemingsstip. 

De vorm zegt iets over de broedcode, zie de legenda. Rood is de stip die een territorium is geworden (over het 

algemeen de hoogste broedcode van het territorium). Groen zijn de waarnemingsstippen die gebruikt zijn bij de 

bepaling van een territorium. Wit zijn overige waarnemingsstippen die niet van invloed zijn geweest op het bepalen 

van een territorium. 

De lijnen tussen de territoriumstip en de groene waarnemingsstippen geven aan welke waarnemingsstippen 

bepalend zijn geweest voor het komen tot dat specifieke territorium. 

Als je met de muis over een stip gaat, zie je in het licht-grijze vlak bovenin de broedcode, het aantal en de 

bezoekdatum van de betreffende waarnemingsstip. 

Stippen buiten de grenzen van het gebied worden nooit meegenomen in de berekening van een territorium binnen 

een gebied. 


