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Navigeer naar de webtoepassing via 
onderstaande link
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https://patrijzen.inbo.be/e_patrijs

TIP! Klik op de link of kopieer en plak de link in uw browser

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpatrijzen.inbo.be%2Fe_patrijs&data=04%7C01%7Cmichiel.stas%40vlaanderen.be%7Cdcf0ac3df4fc43e8340408d9e26853ed%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637789759987796252%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FvarbBIlk4OVU5uTRYbIYPJS58P7U%2FMr0Hwy3r44ofA%3D&reserved=0
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Voer de inloggegevens die u verkreeg 
in en klik op ‘Aanmelden’



Voor u van start kan gaan vraagt de 
toepassing uw activatiecode.
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Voer de activatiecode van de teller in
En druk op ‘OK’



U bevindt zich nu in de webtoepassing
van de E-patrijs app. 
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Uitloggen kan via deze knop

In- en uitzoomen 
kan via deze plus 
en min-knoppen.

Met dit pijltje kan u
lagen bewerken

De ‘Ik wil…’ knop 
geeft toegang tot 
de belangrijkste 
functies



Werken met de lagen:
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Met de blauwe ‘vinkjes’ voor 
elke laag kan u lagen aan of 
uit zetten. (1)

Met de schuifbalk achter elke 
laag kan u de transparantie 
van de laag bepalen. (2)

De laag ‘Hexagonen’ verschijnt 
pas wanneer u ver genoeg 
inzoomt. 

Klap het venster van de lagen 
terug in door op het pijltje te 
klikken (3)
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Telpunten voorbereiden: 
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Indien u dat wenst kan u gebruik maken van de webtoepassing om telpunten 
voor te bereiden. De telpunten zullen ook zichtbaar worden in de app. 

Klik eerst op ‘Ik wil…’ (1) 
en kies vervolgens de 
functie ‘Telpunten 
voorbereiden’ (2)
onderaan. 
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Telpunten voorbereiden:
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De functie opent zich, klik op de knop ‘+ Een punt toevoegen’ (1) om een punt aan te 
klikken op de kaart. 
TIP! Onderaan verschijnt een melding die bevestigd dat u een punt kan aanklikken (2).
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Telpunten voorbereiden:
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Klik met de muis op de gewenste locatie, een cirkel verschijnt. Bevestig de locatie 
van het gekozen punt door op ‘ja’ (3) te drukken. Herhaal de stappen:
1) Een punt toevoegen
2) De kaart aanklikken
3) Bevestigen met ‘ja’

Na het toevoegen van 
verschillende punten 
kan u deze opslagen 
door onderaan bij de 
vraag ‘Wilt u de huidige 
locaties opslagen als 
telpunt?’ de knop ‘ja’ (4) 
te kiezen.
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AANDACHT: digitaliseert u voor iemand 
anders?
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Gebruik dan eerst de knop om de pagina opnieuw te laden. 
Herhaal dit voor elke digitalisatie!

U blijft aangemeld maar krijgt telkens opnieuw de vraag om een activatiecode in te 
voeren. Voer de activatiecode van de teller in. De tellers moet dus samen met de 
papieren kaarten hun persoonlijke activatiecodes aan de digitaliseerders doorgeven. 

De digitaliseerders voeren hun persoonlijke activatiecode in bij het veld ‘medeteller’ 
in het telformulier (eerste venster dat u ziet bij ‘telling uitvoeren’).

Activatiecode teller

Activatiecode digitaliseerder



Telling digitaliseren:
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Om en telling die op papier gedaan werd te digitaliseren kiest u onder de knop 
‘Ik wil…’ (1) de functie ‘Telling uitvoeren’ (2).



Telling digitaliseren:
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Eerst moet het telformulier ingevuld worden:

Bij ‘Naam medeteller’ voert u de activatiecode 
van de digitaliseerder in.

Kies de juiste datum en het correcte start-uur 
van de telling die u digitaliseer.

Vul de weersparameters in (verplicht) en voeg 
eventueel een opmerking toe. 

Klik onderaan op ‘opslaan’ om het telformulier 
op te slaan en de digitalisatie te starten. 



Telling digitaliseren:
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U kan enkel een telpunt aanmaken door een locatie te selecteren (1). Druk eerst op de 
knop ‘+ Kies de locatie van het telpunt’ (2). Klik daarna op het scherm de locatie aan 
die overeenkomt met de locatie van het telpunt op de papieren kaart. Bevestig deze 
locatie door onderaan op ‘ja’ te klikken (3). Er verschijnt een cirkel met straal 200m 
rond het punt. 
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Telling digitaliseren:
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Aan het telpunt kunnen nu waarnemingen 
toegevoegd worden (1).
Selecteer in de lijst wat werd waargenomen.
Voor een groep is het verplicht het correcte 
aantal in te voeren bij ‘Number’ (2)
Klik dan op de knop ‘+Locatie van de 
waarneming toevoegen’ (3) zodat u het juiste 
punt op uw scherm kan aanklikken. (dit moet 
niet indien er ‘Geen waarneming’ was.

Bevestig deze data onderaan (4) u komt terecht 
in het volgende scherm

Horen er meerdere waarnemingen bij het 
telpunt? Kies dan ‘Extra waarneming 
toevoegen’. 
Hebt u alle waarnemingen van het telpunt
toegevoegd? Kies dan ‘Telpunt Afsluiten’. 
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Telling digitaliseren:
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Nadat u alle waarnemingen hebt toegevoegd bij het eerste telpunt kan u dat 
telpunt afsluiten. Kies daarna ‘Tel Hier’ om een volgend telpunt te creëren volgens 
de uitleg op pagina 14. Voeg Waarnemingen toe zoals uitgelegd op pagina 15. Hebt u 
het laatste telpunt afgesloten en is de digitalisatie van de telling compleet?  Klik 
dan op ‘Einde Telling’.

Herhaal p. 14-15

Vervolg p. 17



Telling digitaliseren: 
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Wanneer u op ‘Einde Telling’ klikt komt u weer in onderstaand venster (links). 
Onderaan dit venster klikt u op ‘Telling Verzenden’ (1). 

Er is een mogelijkheid om nog een 
opmerking toe te voegen. Klik op ‘Ok’ (2) 
om de digitalisatie correct te verzenden. 

1 2



Telling digitaliseren:
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Nadat u op ‘Ok’ gedrukt hebt is uw telling correct verzonden. Dit kan u zien 
aan de cirkels en telpunten die overblijven, maar de twee-letterige codes van 
de waarnemingen die verdwenen zijn. 

TIP! Werk een digitalisatie altijd in één keer af. Onderbreekt u de sessie kan 
een time-out zich voordoen.

TIP! Vernieuw de pagina zodat u de activatiecode van de volgende teller kan 
invoeren voor de volgende digitalisatie. 

Opgelet! Bewerken en 
verwijderen is (nog) niet 
beschikbaar in de 
webversie. 



Veel succes!
Met vragen kan u terecht 

bij patrijs@vlaanderen.be

www.natuurenbos.be/patrijs

http://www.natuurenbos.be/patrijs

