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Handleiding Slaapplaatstelling 
via Avimap 
 

Snel van start 

Slaapplaatstellingen kun je zowel via het online portaal op www.sovon.nl als via de app Avimap 

invoeren. In deze handleiding leggen we je uit hoe je slaapplaatstellingen via de app invoert. Meteen 

in het veld invoeren is eenvoudig en bespaart computerwerk thuis. 

 

1. Registratie bij Sovon 

Om slaapplaatstellingen in te voeren in de app Avimap dien je geregistreerd te zijn. Dat is heel snel 

geregeld via de registratiepagina van Sovon (dus niet via de app zelf!): 

www.sovon.nl/nl/content/registreren.  

Ben je al voor andere projecten van Sovon actief, dan kun je al inloggen en dan hoef je alleen nog 

een slaapplaats te claimen. Om een slaapplaats te claimen log je in op de Sovon-website en ga je 

naar ‘vacante gebieden.’ https://portal.sovon.nl/portal/vacant/deel/2.  

Kies de soortgroep die je wilt tellen. Groen omrande gebieden op de kaart zijn nog vacant, groen 

omrande gebieden met paarse vulling zijn gebieden die hoge prioriteit hebben, blauwe gebieden 

worden al geteld. Als je een éénmalige telling wilt uitvoeren, kies dan ‘losse telling’. Dit kan ook bij al 

bezette gebieden. Ook kan je een nieuwe slaapplaats aanmaken door ‘Teken een nieuw gebied in’ 

aan te klikken.  

 

2. Download de app Avimap 

Om slaapplaatsen in het veld in te voeren is het nodig dat Avimap op je smartphone is geïnstalleerd . 

Als je een Android-apparaat hebt, ga dan naar de Google Playstore. Heb je een iPhone? Ga dan naar 

de Apple App Store.  

Heb je app al? Update deze dan regelmatig om de nieuwste versie van de slaapplaatseninvoer te 

kunnen gebruiken. Dit kan in de playstore of de App Store, maar ook door de instelling ‘Automatisch 

updaten’ te gebruiken.  

http://www.sovon.nl/
http://www.sovon.nl/nl/content/registreren
https://portal.sovon.nl/portal/vacant/deel/2
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Fig. 1. Startscherm waar je het project Slaapplaatsen en je slaapplaats/soortgroep kiest. 

3. Stap voor stap: een slaapplaatstelling invoeren 

1. Open Avimap op je smartphone. 

2. Kies onder  ‘Selecteer plot’ het project slaapplaatstellingen. 

3. Kies bij ‘Gebied waar je gaat tellen’ de soortgroep en het gebied dat je gaat tellen.  

4. Druk op ‘Start met tellen’. 

5. Vul bij je bezoekgegevens de telomstandigheden in. Als je deze niet wilt/kunt beoordelen, 

kun je ze ook overslaan. 

6. Druk vervolgens weer op ‘Start met tellen’. 

 

Invoeren 

Je komt nu in het invoerscherm. Hier staan alle soorten van de soortgroep je gaat tellen. Je kunt 

steeds één exemplaar toevoegen door op de knop voor de soortnaam te drukken. Hier kun je ook 

direct een aantal invoeren door op de bovenste regel een aantal in te typen, direct gevolgd door de 

beginletters van de soort. Dit zorgt ervoor dat er voor de soort een knop verschijnt met het 

specifieke aantal. Druk op deze knop voor de invoer van het aantal.  

 Voor soorten die je niet ziet, hoef je geen aantal in te vullen.  

 Soorten die je niet in de lijst ziet, maar die je wel wilt invullen, kun je oproepen door in het 

veld bovenin een aantal in te vullen en dan de eerste letters van de soortnaam. De gewenste 

soort verschijnt dan in de lijst. 

 Onder de knop ‘detail’ kun je ook stippen invoeren. Klik voor een stip op het kaartje en je ziet 

een punaise verschijnen. Voer hierna het aantal individuen in de stip in door een aantal in te 

tikken achter ‘Aantal ex.’ of door de plus- of minknop te gebruiken.  

 Als je verder geen gegevens invult, gaat het om een groep vogels op de slaapplaats.  
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 Als je een in- of uitvliegend(e) individu/groep wilt invoeren, vul dan de vliegrichting in bij het 

dropdown-menu onder het aantal.  

 Je kunt ook invullen of je telling gaat over een precies getal, een schatting, of een 

minimumaantal, of dat het gaat om een afwezige, aanwezige maar niet getelde of  niet 

getelde soort. Dit kan onder via dropdown-menu onder ‘Volledigheid’.  

 

 

               Fig. 2. Invoerscherm met soortenoverzicht. 

Afronden van de telling 

In het invoermenu zie je bovenaan drie knoppen: 

1.  Een + om het invoerscherm op te roepen. 

2.  Een lijstje om de totaallijst op te vragen. 

3.  Een stopknop om te stoppen me tellen.  

Als je klaar bent met tellen, druk je op de stopknop. Je krijgt dan krijg je de totaallijst voor het bezoek 

te zien. Daarbij zie je dat soorten waarvoor je niets ingevuld automatisch nullen worden ingevuld. 

Check even of de ingevoerde aantallen en de nullen kloppen!  

Mocht je niet tevreden zijn, druk dan op ‘Terug’. Alles goed? Druk dan op ‘Klaar met tellen’. Hierna 

krijg je nog een kans om telomstandigheden in te voeren, vul deze evt. in en druk op OK.  
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Fig. 3. Detailscherm van de Kolgans met kaart. 

4. Uploaden van de telling 

De slaapplaatstelling verschijnt nu in je uploadlijst. Ben je tevreden met de telling en heb je de 

getallen nog even gecheckt? , Druk dan op ‘Upload’. Zo niet, dan kun je je bezoekgegevens of 

waarnemingen aanpassen door op de telling te drukken. Na het uploaden staat de lijst veilig bij 

Sovon in de database en zijn je gegevens bruikbaar voor  

Bedankt voor het tellen van slaapplaatsen en veel telplezier via Avimap! 

 

5. Hulp nodig?  

Heb je vragen over het gebruik van Avimap voor je slaapplaatstellingen? Mocht je bij één van deze 

stappen hulp nodig hebben, mail naar helpdesk@sovon.nl of bel dan gerust je 

slaapplaatsencoördinator Paul van Els (06-82328759) of de Sovon helpdesk 024-7410444. 


