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Instructie Invoeren kolonievogeltellingen 

Fijn dat je meedoet met het kolonievogelproject van Sovon. In deze handleiding zie je hoe je de 

telling online invoert via www.sovon.nl of via de app Avimap. 

Meer informatie over het project en de telrichtlijnen vind je via www.sovon.nl/kolonievogels 

Heb je bij het gebruiken van deze handleiding toch nog vragen? Neem dan contact op met onze 

helpdesk via helpdesk@sovon.nl of 024 7 410 410 

Veel succes en plezier met de kolonievogeltellingen! 
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1. Naar de invoerpagina 
Om je kolonievogeltelling in te voeren dien je eerst in te loggen op het online invoerportaal. Dat doe 

je door naar www.sovon.nl te gaan en rechts op de groene inlogknop te drukken. Om in te kunnen 

loggen moet je beschikken over een waarnemerscode en een wachtwoord. Heb je die niet, dan 

registreer je jezelf eerst. 

 

 

 

 

 

 

 

Via Gegevens invoeren kom je op het invoerportaal uit:  

 

 

 

 Druk op de knop Kolonievogels om je telling(en) in te voeren. 

 

 

 

http://www.sovon.nl/
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2. Invoeren van je telling 
 

2a. Overzicht 
Je komt nu bij het totaaloverzicht met je kolonie(s) uit.  

 
 

 

 

 

 Via de k  kun je als hoofdteller de basisgegevens van de kolonie aanpassen  

 Rechts in het overzicht kun je oudere tellingen bekijken en nieuwe tellingen invoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassen 
basisgegevens  
kolonie 

Gebruikersnaam 
hoofdteller 

Geteld aantal per 
jaar 

Klik op + om 
een telling in te 
voeren. 

Klik op getal om 

naar telling(en) 

te gaan. 

Klik op << voor 

oudere teljaren. 
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2b. Aanpassen basisgegevens kolonie 
Op deze pagina kun je als hoofdteller de volgende wijzigingen aanbrengen in de basisgegevens van 

de kolonie: 

1. Kolonienaam aanpassen 

2. Aanpassen gegevens landschaptype en nestplaatstype.  

3. Aanpassen begrenzing telgebied kolonie. 

4. Als hoofdteller een medeteller toevoegen met verschillende rechten: hoofdteller (wijzigen 

kolonie), medeteller (schrijven: invoeren telling) of lezer (lezen: jaargetallen bekijken).  
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2c. Aanpassen begrenzing kolonie 
 Door op de rode begrenzing van de kolonie te klikken  

wordt deze blauw en kun je de begrenzing verplaatsen 
door deze met de muis te verslepen..  

 

 De nieuwe begrenzing wordt automatisch opgeslagen 
en te allen tijde aan te passen. 

 

 Via reset kun je de grenzen helemaal opnieuw 
intekenen. 

 

2d. Invoeren telling of jaargetal 
Door op de + in het totaaloverzicht te klikken kom je in het scherm waar je de telgegevens invoert. 

Dit kan op twee manieren: 

1. Door één of meerdere tellingen in te voeren via Nieuw bezoek aanmaken. 

2. Door een jaargetal in te voeren zonder detailinformatie over de telling. 

Je geeft hier ook aan wat voor type telling je hebt gedaan en wat de status van de kolonie in dat jaar 

was. Kies je voor optie 2, dan voer je bij Aantal het getal in dat bij je telling hoort, bijvoorbeeld het 

aantal bezette nesten. 

 

Deze optie heeft de 

voorkeur boven alleen 

het jaargetal, omdat hier 

meer details in staan.  
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Voer je een bezoek in, dan is het mogelijk om ook de precieze nestlocatie(s) aan te geven in je 

telgebied via zet stippen. Dit is niet verplicht.  

Stippen zetten: 

 

 Een opgeslagen stip wordt blauw en geeft 

het aantal weer. 

 Een nieuwe stip is groen.  

 Klik op de opgeslagen stip om deze 

eventueel aan te passen of te 

verwijderen. Deze wordt rood. 

 

 

 

 

 

Let op!  

Je neemt het uiteindelijke aantal 

uit (één van je) bezoek(en) over via 

de knop neem over. Het verschijnt 

dan in het vak Jaargetal. 
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3. Aanpassen van ingevoerde telling 
Door in het totaaloverzicht op het getal te klikken, is het altijd mogelijk om een telling of jaargetal 

aan te passen of te verwijderen via de onderstaande knoppen. 

Verwijderen kan alleen als je dit nog een keer bevestigt. 

 

 

4. Afronden telseizoen 
Zorg er altijd voor dat het jaargetal is opgeslagen. Zodra er een jaargetal blauw gearceerd bij een 

kolonie staat, is het telseizoen wat betreft die kolonie afgerond. 

We streven ernaar om geen + in het overzicht meer te hebben. Heb je de kolonie dus niet kunnen 

tellen? Voer dan onder Jaargetal in dat de kolonie niet geteld is. Dan verschijnt de afkorting ng in het 

overzicht. 
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5. Geef een nul ook door 
Heb je de kolonie geteld, maar waren er geen paren of (bewoonde) nesten aanwezig, dan is dat net 

zo goed een telling. Met als uitkomst: 0. We vragen je om deze 0 als jaargetal op te slaan. Eventueel 

door het bezoek over te nemen als jaargetal.  

6. Afmelden als teller 
Wil je jezelf afmelden als teller van een kolonie, dan gaat dat via de basisgegevens.  

Klik op de knop wis om jezelf en 

eventuele andere tellers te 

verwijderen.  

 

 

 

 

 

 

 

Je krijgt als hoofdteller vervolgens twee keuzes: 

 Het aanwijzen van een nieuwe hoofdteller, die contactpersoon voor deze kolonie wordt. 

 Het verwijderen van alle tellers, zodat de kolonie op vacant wordt gezet en geclaimd kan 

worden door een nieuwe teller. 

 

7. Filter en downloaden telreeks 
Als je veel kolonies hebt, is het handig om het filter te gebruiken. Daarmee selecteer je op soort. Je 

kunt er ook de kolonies die je op inactief hebt gezet weer mee bekijken. 

 Met de knop Download excel 

kun je de volledige telreeks van al 

je kolonies downloaden naar een 

excelbestand.  

 Filter je op soort, dan download 

je alleen de reeksen van de 

geselecteerde soort. 
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8. Invoeren telling via app Avimap 
Het is ook mogelijk om de telling meteen in het veld in te voeren via de app Avimap. Deze app is 

beschikbaar voor Android in de Playstore.  

Vooraf 
Hier volgen de stappen die je zet voordat je met de app het veld in gaat: 

 Download Avimap op je smartphone of tablet.  

 Zet een offline kaart op het apparaat of werk online in het veld. 

 Start de app en kies voor ‘Instellingen’ en dan ‘Downloads en account’. 

Voer hier je waarnemerscode en wachtwoord in. De app haalt automatisch je gegevens op. 

  

 Mis je een kolonie in je overzicht, dan ben je niet gekoppeld aan deze kolonie.  

 Heb je de kolonie recent op je naam gezet, dan moet je via ‘Instellingen’ je gegevens 

ophalen. 

 Nieuwe of onbekende kolonies kan je niet via de app melden, maar alleen via de 

aanmeldpagina. 

In het veld 
 Ga naar ‘Selecteer plot’ in het beginscherm en kies het project Kolonievogels. 

 Selecteer de kolonie waar je een telling van wilt invoeren. 

 Druk op ‘Start met tellen’ om de methode van de telling te selecteren. 

 Na invullen kies je opnieuw voor ‘Start met tellen’. 

 

 Wil je exacte nestlocaties invoeren, dan kun je door in het gebied te klikken meerdere punaises 

(stippen) met een getal plaatsen. Het totaal wordt automatisch opgeteld. 

 Deze stippen kun je eventueel aanpassen of verwijderen door erop te klikken. Sla op via de 

floppyknop rechts onderin. 

 

 Wil je één getal doorgeven, zet dan geen stippen maar vul alleen het totaal van de kolonie in.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.sovon
https://www.youtube.com/watch?v=jfMPD8h8pJU
https://portal.sovon.nl/broedvogels/kolonie/edit
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 Het getal kun je aanpassen met de + en – en met het potloodje. Sla op via de floppyknop rechts 

onderin. 

 Stel je vast dat de kolonie niet bezet is, dan vul je bij je bezoek een 0 in.  

 

Afronden van de telling 
 Sluit de telling af via de terugknop op het apparaat of door in het menu linksboven op ‘Klaar 

met tellen’ te klikken.  

 Pas in de bezoekgegevens die verschijnen de datum en tijd en de methode eventueel aan. 

Uploaden naar de Sovondatabase 
 Kies in het hoofdmenu voor ‘Bewerk/upload bezoeken’ en kies voor ‘Upload’. Eventueel kun 

je hier de telling nog verwijderen of via ‘Mark as not uploaded’ aanpassen. 

Testen van de app 
Wil je de app eerst even testen, dan is dat geen enkel probleem. Via de optie ‘Bewerk/upload 

bezoeken’ is een oefentelling eenvoudig te verwijderen. Klik lang op de telling en kies voor ‘Verwijder 

bezoek’ 


