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VOOR GROEPSCOÖRDINATOREN 

VOORAF IN DE DATABASE BOERENLANDVOGELMONITOR 

1. Log in in de 
Boerenland-
vogelmonitor 



2. Voer via de knop 
“Loonwerkers” 
namen en adressen 
van de betreffende 
loonwerker(s) in 

VOOR GROEPSCOÖRDINATOREN 
VOORAF IN DE DATABASE BOERENLANDVOGELMONITOR 



3. Voer de gegevens 
van de loonwerker in, 
zet in veld “Inloggen” 
het vinkje aan en klik 
op “OK”.  

VOOR GROEPSCOÖRDINATOREN 

TOEVOEGEN VAN EEN LOONWERKER 



3. Elke groep kan alleen gegevens wijzigen van de eigen loonwerkers . Daarom 
de grijze vakjes bij de overige loonwerkers in die provincie (Hier Noord-Holland).  

VOOR GROEPSCOÖRDINATOREN 
OVERZICHT VAN INGEVOERDE LOONWERKERS (PER PROVINCIE) 



4. Ga via “Home”naar “Bedrijven”, klik op het pennetje voor het betreffende bedrijf 
en klik op de knop”’ Loonwerker toevoegen’.  

VOOR GROEPSCOÖRDINATOREN 
TOEDELEN VAN EEN LOONWERKER AAN EEN BEDRIJF 



5. Voer de naam van de loonwerker in, klik op de tab knop op je toetsenbord en daarna op ‘OK’.  

VOOR GROEPSCOÖRDINATOREN 
TOEDELEN VAN EEN LOONWERKER AAN EEN BEDRIJF 



6. De loonwerker is nu ingevoerd en staat in de lijst van loonwerkers onder’” Adreslijsten”.  

VOOR GROEPSCOÖRDINATOREN 

TOEDELEN VAN EEN LOONWERKER AAN EEN BEDRIJF 



5. Ga via “Home” naar 
‘Rapporten’ en de knop 
‘Adreslijsten’. Selecteer hier 
het rapport “Geautoriseerde 
loonwerkers” en noteer de 
gebruikersnaam en het 
wachtwoord van de 
betreffende loonwerker(s) 

VOOR GROEPSCOÖRDINATOREN 
Inloggevens van de loonwerker vinden 



- Geef de volgende gegevens door aan de loonwerker: 
- Internetadres: https://inlog.weidevogelbescherming.nl 
- Gebruikersnaam: ………………… (zie rapport “Geautoriseerde loonwerkers”)  
- Wachtwoord: ………………………. (zie rapport “Geautoriseerde loonwerkers”)  

 
- Geef hem de hiernavolgende dia’s als instructie bij het gebruik 

 
- Getoond worden de nog aanwezige nesten binnen 500 meter 

VOOR GROEPSCOÖRDINATOREN 

In de communicatie met de loonwerker: 

https://inlog.weidevogelbescherming.nl/


VOOR LOONWERKERS 

STAP 0: ZORG DAT JE TER PLEKKE BENT BIJ DE BETREFFENDE PERCELEN 

- Na inloggen: getoond worden de nog aanwezige nesten binnen 500 meter 



STAP 1: GA NAAR HTTPS://INLOG.WEIDEVOGELBESCHERMING.NL EN LOG IN MET GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD 

https://lw.weidevogelbescherming.nl/


STAP 2: KLIK OP “GA VERDER 



STAP “3: KLIK OP “OK” 



UITLEG VAN DE KNOPPEN IN HET SCHERMBEELD 

Begrenzing van de 
oppervlakte vanaf 
de telefoon  of 
tablet waarbinnen 
legsels leiden tot 
een alarmsignaal 

Cirkel die aangeeft 
hoe nauwkeurig 
het GPS-signaal is: 
hoe kleiner, hoe 
nauwkeuriger.  
Dit beeld is 
gemaakt op de pc 
thuis en er is dus 
geen nauwkeurig 
signaal! 

Locatie van de 
telefoon of 
tablet 



UITLEG VAN DE KNOPPEN OP HET SCHERMBEELD 

Knop om de app uit te zetten 

Knop om de instellingen van de signaleringsbalk 
te wijzigen 

In- en 
uitzoomen 

Wisselen van 
kaartachtergrond 

Verversen van 
schermbeeld 



STAP 4: BEVESTIG TELEFOON/TABLET OP EEN GOEDE PLEK IN DE TRACTOR, LET OP HET GELUIDSIGNAAL EN SPAAR DE NESTEN 

Nog aanwezige 
nesten zijn groen 
gemarkeerd 

Nesten waar de tractor 
op af rijdt, verspringen 
naar rood en veroor-
zaken een geluidssignaal 
op de telefoon/tablet 

Let op: dit beeld is gemaakt in het veld en de 
nauwkeurigheid is hier ongeveer 3-4 meter  



Vragen? 


