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Ben je uitgenodigd om deel te nemen aan het strandbroederproject maar nog 
geen lid van nestkaart.nl?

Ga naar bit.ly/strandnest om je aan te melden. Of gebruik de QR-code.

Ben je al lid maar wil je een extra werkgroep toevoegen?

Kies ‘mijn gegevens’ in het hoofdmenu (mijn.nestkaart.nl/user).  
Onderaan deze pagina kun je je aanmelden voor extra werkgroepen.
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Een nieuwe kaart aanmaken

Als je vrijwiliger bent bij meerdere 
werkgroepen controleer dan of hier de 
juiste werkgroep is voorgekozen.

Het soortveld is voor strandbroeders 
beperkt tot de vijf doelsoorten:

Als je bij A de werkgroep hebt aange-
past, controleer dan ook de provincie.

Let erop dat ‘Dijk’ onderaan bij  
‘Bebouwing’ staat, niet bij ‘Kust’.

Dit geldt voor het hele gebied. Als 
het nest is afgezet met een lint maar 
recreanten kunnen tot het lint lopen, is 
het gebied nog steeds toegankelijk voor 
recreatie.

Kies de optie die het beste past bij de 
ondergrond van het nest.

Gebruik ‘Hergebruikt nest (zelfde jaar)’ 
als er een broedpoging wordt gedaan 
in hetzelfde kuiltje als bij een eerdere 
broedpoging.

Dit gaat om de broedpoging in het-
zelfde jaar (dus niet het aantal eieren). 
Alleen invullen als je absoluut zeker 
bent.
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Let op: 
Voor strandbroeders wordt de ‘nestnaam’ (de naam waarop je de kaart kunt terugvinden 
in het kaartenoverzicht) automatisch aangemaakt. Dat gaat op de volgende manier:

Afkorting soort - jaar - locatie - volgnummer nest per jaar - afkorting vrijwilliger

Bijvoorbeeld:
SP-2022-Oranjezon-001-MaA     (SP = strandplevier)
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Een bezoek toevoegen

Vul altijd het bezoektype in! Ben je naar 
het nest gelopen of heb je op afstand 
gekeken?

Probeer het nest minimaal drie keer te 
bezoeken. Eén maal in de ei-fase, één 
maal in de jongen-fase en tijdens een 
nacontrole.

Als je moeite hebt met het op leeftijd 
brengen van de jongen kun je op ‘Hulp’ 
klikken om foto’s van de verschillende 
leeftijden en de bijbehorende broed-
codes te bekijken.

Je kunt ‘Hulp’ ook gebruiken om de 
leeftijd in dagen in te schatten.

Geef aan hoe precies je leeftijdsschat-
ting was.
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Bescherming toevoegen

Dit zijn de opties.

Drie kuikendakjes geplaatst? Geef hier 
het aantal aan, ze hoeven niet afzon-
derlijk te worden ingevoerd.

Bij een afzetting met lint of gaas geef 
hier dan de straal van de cirkel rond het 
nest aan, dus de gemiddelde afstand 
van het gaas tot het nest.

Klik op ‘+ datum’ als de bescherming 
weer is verwijderd.

Na je laatste bezoek moet het 
broedsucces nog worden ingevuld. 
Zodra dit is gedaan is de kaart afgerond.

Als het nest mislukt is, geef dan aan in 
 welke fase dat is gebeurd.

Kies ook de oorzaak van het mislukken 
als je deze weet. Dit is een vrij uitge-
breide lijst met meer opties dan bij 
‘broedsucces’ maar het is belangrijk om 
zo precies mogelijk te weten waarom 
het nest is mislukt.

Mocht je dit weten vul dan hier nog de 
datum in waarop het eerste ei is gelegd.
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Broedsucces invullen
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Foto’s toevoegen

Soms kan het handig zijn om een foto 
toe te voegen. Bijvoorbeeld om een 
goed verborgen nest terug te kunnen 
vinden of om de leeftijd van de jongen 
vast te leggen. Maak alleen een foto als 
je al bij het nest of in de buurt van een 
jong bent, ga niet extra verstoren om 
een foto te maken.

Klik op de ‘foto knop’ om de eerste 
foto toe te voegen. Een thumbnail van 
de foto wordt zichtbaar onder de kop-
gegevens.

Klik op de ‘foto knop’ (A) of op de grote 
plus naast de thumbnails om nog een 
foto toe te voegen (maximaal 5 foto’s)

Klik op de thumbnail om de foto ver-
groot te openen in een pop-up. Klik op 
de grote foto (of buiten de pop-up) om 
de foto weer te sluiten.

Klik op het prullenmandje om de foto te 
verwijderen.
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Dit zijn de geadviseerde algemene voorkeuren als je alleen strandbroedernesten aanmaakt.

A Hierdoor geen pop-up meer met: ‘zelfgebouwd nest of nestkast’.
B Alleen handig als je gebied in meerdere provincies ligt.
C GPS is de standaard voor gebruik Google maps of andere locators.
D In natuurgebieden of op het strand is de satellietfoto vaak duidelijker.

Zo kom je daar:

Desktop Mobiel

A

B

C

D

nestkaart.nl
een webapp voor vogelwerkgroepenHandleiding Strandbroeders

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Stuur een e-mail naar mail@nestkaart.nl.


