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een webapp voor vogelwerkgroepen

Handleiding
Versie 0.85 - 9 mei 2018

De nestkaart-app kent 2 soorten kaarten:
Losse KAART
Nestkaart voor een KAST

Voor nestkasten die in het systeem staan kunnen ‘nestkaarten voor een KAST’ worden aangemaakt. Deze kaarten blijven dan ‘gekoppeld’ aan de kast zodat later de broedgeschiedenis van
de kast bekeken kan worden. In alle andere gevallen wordt een ‘losse nestkaart’ aangemaakt.
Je kunt een nestKAST zien als een envelop. Op de envelop staan alle gegevens van de kast,
de gegevens van de eigenaar en waneer de kast voor het laatst is schoongemaakt. In de envelop zitten de kaarten die door de jaren heen voor deze kast zijn aangemaakt.
Nieuwe kaarten toevoegen aan een nestkast gaat via de ‘Nieuwe KAART’ knop op de ‘Nestkaarten overzichtspagina’ net als losse kaarten. Bij het aanmaken van een ‘nestkaart voor een
KAST’ worden de gegevens van de kast automatisch overgenomen op de kaart.
In principe maakt de coördinator van de werkgroep de kasten aan en wijst deze toe aan de
controleurs. Ze verschijnen dus vanzelf op je nestkasten overzichtspagina. Dit is om te voorkomen dat dezelfde kast door verschillende mensen wordt aangemaakt. De coördinator kan
echter mensen toestemming verlenen om zelf hun kasten aan te maken. Er verschijnt dan een
‘nieuwe kast’ knop op de nestkasten overzichtspagina. Nieuwe kasten aanmaken gaat op dezelfde manier als nieuwe kaarten met alleen wat extra velden voor de gegevens van de eigenaar.
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Nestkaarten
Nestkaarten overzichtspagina

Een kaart

Bezoekenteller

Broedsucces
is ingevuld

Filters. Tussen haakjes
staat het aantal kaarten
op de pagina.
Kies alleen jouw eigen
of de met jou gedeelde
kaarten. Gebruik de
agenda om op datum
te sorteren of alleen de
kaarten voor vandaag
te laten zien.

Datum volgend bezoek

Datum is verstreken

Losse KAART
(voor een zelfgebouw nest)

Kaart is afgerond
(broedsucces ingevuld)
Nestkaart voor een KAST
(gekoppeld aan een nestkast)
Vandaag
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Nieuwe KAART (voor een zelfgebouwd nest)

Kies ‘Alleen voor mijzelf’
voor soorten die niet binnen je werkgroep passen

Deze vier worden
vanzelf ingevuld
als je een stip op
de kaart zet.

Zorgvuldig een naam gekozen?
Zet hem op slot voordat je de
stip op de kaart verplaatst.

Typ plaats- of straatnaam in
om snel in de buurt van een
nest in te zoomen.

Op smartphones en staande tablets verschijnt er in plaats van de kaart een knop
om je positie te bepalen met de GPS van je
apparaat (mits ondersteund).

2e of 3e legsel dit jaar?

Houd het algemeen! Bezoek
specifieke opmerkingen liever
bij het bezoek invullen.
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Nieuwe KAART voor een NESTKAST

Kies eerst de KAST
waar je een KAART
aan wil toevoegen.

Staat een kast er niet bij vraag dan aan
je coördinator of hij deze toevoegt.

Nieuwe KAART

De meeste informatie
wordt van de kastgegevens overgenomen
dus er hoeft niet veel
ingevuld te worden.

Nieuwe KAART geen broedgeval

Vult in één keer een
nestbezoek en het
broedsucces in.

Als je ‘schoongemaakt’ aanvinkt, wordt de datum
meteen als ‘laatste keer schoongemaakt’ opgeslagen
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Een losse Nestkaart (leeg)

Klik om de ‘volgend bezoek’
datum aan te
passen. Zie volgende pagina

Een module

Een kaart delen met
andere leden

Hier kunnen extra
modules worden
aangezet.

Laat meer kopgegevens zien.
Een kaart aan iemand
anders geven

Kopgegevens aanpassen.

Open de locatie in Google maps.

Kaart uitprinten. Je krijgt eerst een preview te zien.
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Een Nestkaart van een KAST (leeg)

Klik om de ‘volgend bezoek’
datum aan te
passen.
Zie hieronder.

Hier kunnen extra
modules worden
aangezet.

Kopgegevens aanpassen.

Kaart uitprinten. Je krijgt eerst een preview te zien.

Bekijk de gegevens en geschiedenis van de kast.

Volgende
bezoekdatum
instellen
Blijf even op de pagina tot de
groene ‘checkmark’ aangeeft dat
de datum is vastgelegd.

Vandaag
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+

Nestbezoek toevoegen
Voeg altijd eerst het nestbezoek toe!
De bezoekdatum wordt gebruikt in de andere modules.

Niet verplicht. 14 = 14:00u

Naar het nest geklommen?
Vanaf de grond gekeken?
Vogels geringd?
Belangrijke informatie die
ook op andere plaatsen in
de app wordt gebruikt!

Hoe nauwkeurig
is het aantal of
de leeftijd?

Stel meteen de datum in waarop je
het nest weer wilt bezoeken

Kun je door de invoervelden het bos niet meer zien? Onder ‘voorkeuren’ en dan
‘algemeen’ kun je kiezen voor een eenvoudiger formulier. Deze laat alleen de velden zien die ook op de papieren nestkaart staan. Natuurlijk is de extra informatie
buitengewoon nuttig, dus het liefst de uitgebreide versie gebruiken.
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+

Ringnummer en/of biometrie toevoegen

Vogels worden
automatisch
genummerd.
Kies een Bezoekdatum.

Geen nummer mag ook.

Extra velden nodig?
In ‘voorkeuren/biometrie’ staat een
hele waslijst met velden die je kunt
toevoegen aan dit formulier.

Bij de volgende vogel
zijn de bezoekdatum
en het ringnummer al
ingevuld...

+

Broedsucces invullen

Nog even een extra
controle over hoeveel
jongen er nu daadwerkelijk zijn uitgevlogen.

Met het invullen van het broedsucces is de
kaart in principe afgerond.

-- Handleiding nestkaart.nl - pagina 8 --

+

Extra module: Ei-metingen

Eieren worden
automatisch
genummerd.
Kies een Bezoekdatum.

+

Extra module: Prooiresten

Kies een Bezoekdatum.

Meer velden nodig? Ga naar
‘voorkeuren/prooien’.

Bij de volgende prooi zijn
‘Bezoekdatum’, ‘Prooisoort’,
‘Prooitype’, ‘Verzameld door’
en ‘Gedetermineerd door’
al ingevuld.
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Nestkasten
Nestkasten overzichtspagina
Lopende
kaart.
Bezoekenteller.
Een kast.
Filter. Tussen haakjes
staat het aantal kaarten
op de pagina.
Broedsucces
is ingevuld.

Laatste keer
schoongemaakt.

Een Nestkast

Ook de gegevens van de
eigenaar kunnen worden
toegevoegd.

De gegevens
van de kast.

De kaarten
van de kast.

Gelijkenis met de Belastingdienst is onbedoeld.

-- Handleiding nestkaart.nl - pagina 10 --

Uploaden naar Sovon
Kies Sovon uit
het opties-menu

nog niet volledig
voeg toe aan de
upload
Filter op jaar en/of
soort

Alle kaarten op
de pagina met
een
worden
geupload

Gaat mee met de
upload

Ontbrekende
gegevens

Om te een kaart te kunnen uploaden naar Sovon moeten de volledige kopgegevens, het
broedsucces en minimaal één bezoek zijn ingevuld. Rode knoppen geven aan dat de
gegevens nog niet volledig zijn. Door op een rode knop te klikken ga je rechtstreeks naar
het betreffende formulier waar je de ontbrekende gegevens kunt invullen. Zodra alles op
groen staat verschijnt er een
achter de kaart en gaat deze mee met de upload.
Kaarten die zijn geupload naar Sovon gaan ‘op slot’. Om deze kaarten aan te passen moet
je eerst op het slotje klikken (onder de kopgegevens) om deze weer ‘van slot te halen’.
Aangepaste kaarten zullen opnieuw geupload moeten worden naar Sovon. Wijzigingen
worden op de kaart bij Sovon overschreven.
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nestkaart.nl

een webapp voor vogelwerkgroepen

Bedankt dat je de nestkaart app wilt proberen!
Deze handleiding is voor versie 0.8. Nog niet eens versie 1 dus. Dat betekend dat de app
nog verre van af is en nog volop in ontwikkeling. Hoewel ik mijn uiterste best doe om het te
voorkomen kan er natuurlijk altijd ergens een foutje insluipen. Zorg daarom dat je je gegevens, in ieder geval tijdens deze ontwikkelfase, ook nog op een andere manier opslaat. Ik
maak natuurlijk dagelijks back-ups van alle gegevens dus er zal niet snel informatie verloren
gaan.
Ik ben aan deze app begonnen om het vogelwerkgroepen makkelijker te maken gegevens te
verzamelen en met elkaar te delen. Om er een volledige en gebruiksvriendelijke app van te
maken heb ik jullie hulp nodig. Loop je tegen een probleem aan? Ben je teleurgesteld of juist
razend enthousiast? Mis je een functie of invoerveld? Heb je een goed idee hoe iets beter of
makkelijker zou kunnen? Stuur een e-mail naar mail@nestkaart.nl

Wie zit er achter nestkaart.nl?
Mario Aspeslagh. Ik ben de coördinator van Roofvogelwerkgroep Walcheren en kastcontroleur bij Uilenwerkgroep Walcheren. Voor SOVON tel ik Ganzen/Zwanen, MUS, Huiszwaluwen en ik heb in 2013, 2014 en 2015 meegeteld aan het Atlasproject.
Voor de Roofvogelwerkgroep monitor ik 43 Torenvalkasten en voor de Uilenwerkgroep 21
Kerkuilkasten (samen met een andere controleur). Daarnaast ben ik penningmeester voor
Vogelwerkgroep Walcheren. Ik ben nestkaart.nl in eerste instantie voor mezelf begonnen.
Als coördinator van de roofvogelwerkgroep zag ik het niet zitten om ieder jaar al die gegevens van papieren, vaak moeilijk te lezen, nestkaarten te moeten overtypen. Verder merkte
ik dat er binnen onze werkgroep behoefte bestond om meteen in het veld de gegevens
digitaal vast te kunnen leggen.

Nog meer vragen?
Kijk op nestkaart.nl/faq/ of jouw vraag er bij staat. Anders kun je altijd een e-mail sturen
naar mail@nestkaart.nl
Op nestkaart.nl/videolessen/ zijn nog wat filmpjes te bekijken over hoe je een nestkaart invult. Deze zijn wel van een vorige versie maar nog steeds up to date genoeg om het proces
te verduidelijken. Als de app versie 1 heeft bereikt ga ik nieuwe filmpjes maken (die hopelijk
ook iets minder knullig zijn).
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