Uitgebreid stappenplan intekenen en opslaan: Klik op tekst en print handleiding uit!

Kaartje van Brabant groter maken
Bij het openen van het kaartje verschijnt onderstaand beeld. Bij een klein beeldscherm is het middengedeelte met het kaartje zeer smal. Dit is niet
handig bij het intekenen.

U kunt het kaartje vergroten door met de muis op de linker lijn van het lichtgroene vlak te gaan staan. Als u op de lijn gaat staat verschijnt een witte pijl
U kunt door met uw muis naar links te gaan het groene vlak vergroten waardoor het kaartje groter wordt.

Ga met de muis op deze lijn
staan. Er verschijnt een pijl op
de rand en verschuif met de
muis de rand naar links. Het
kaartje wordt groter.

Zoek op adres
Om snel op de goede plaats te komen waar u woont of uw percelen liggen vult u bij ‘Zoek adres’ de adresgegevens zo volledig mogelijk in. Als uw
perceel geen adres heeft kunt u ook alleen woonplaats en straat invullen.
Schaal 1: 5000 kiezen
De schaal staat standaard op 1: 2500 (1cm=25 meter). Kies schaal 1: 5000 voor het beste overzicht.
Na het invullen van de adresgegevens en de keuze van de schaal klikt u op ‘zoek’. Het door u gezochte adres verschijnt in beeld
Inzoomen op percelen

Het vergrootglas kunt u gebruiken om in te zomen op uw percelen. U klikt op het icoontje van het vergrootglas en ga na de kaart. Er verschijnt
een ‘+ met vierkantje’ . Ga met dit tekentje linksboven van uw perceel staan en door met de cursor naar links onder te bewegen selecteert u
het gebied dat u wilt vergroten. Om het kaartje groter te maken gebruikt u het vergrootglas met de ‘+’ en om het kaartje kleiner te maken
gebruikt u het vergrootglas met de ‘-‘. Als u een min of plus gekozen heeft klikt u met de linkermuisknop op het kaartje en de schaal wijzigt.
Als u op dit icoontje klikt gaat u met de cursor naar de kaart en er verschijnt een ‘handje’. U kunt de kaart nu verschuiven.
Ligging perceel in gekleurd gebied
U ziet nu of uw percelen in een gekleurd gebied liggen of dat ze langs blauwe lijn (waterloop)liggen waar randen in kader van agrarisch waterbeheer
mogelijk zijn.
Niet in gekleurd gebied : geen subsidiemogelijkheden vanuit ANLB. Misschien wel mogelijkheden vanuit andere regeling (bv. Stika). Teken uw
wensen gewoon in en onze gebiedsmedewerkers kijken voor u of er via andere regelingen mogelijkheden zijn

Wel in gebied: ga met de cursor naar het gebied. Er verschijnt nu een tekst waarop u kunt zien in welk leefgebied uw percelen liggen en er is een link
naar de beheerpakketten.
Als uw perceel in een gekleurd gebied ligt kunnen er subsidiemogelijkheden zijn vanuit de collectieven. Teken in en u ontvangt van de collectieven een
reactie of er subsidiemogelijkheden zijn. Langs de blauwe lijnen zijn er altijd subsidiemogelijkheden voor randen agrarisch waterbeheer.

Intekenen en printen
Leefgebied:

Selecteer leefgebied dat van toepassing is (naam leefgebied en link naar beheerpakketten verschijnt als u met
cursor op een gekeurd gebied staat op kaart). Klik op V en selecteer leefgebied

Mogelijke beheerpakketten en vergoedingen:

Klik op V en selecteer het beheerpakket waarvoor u belangstelling heeft

Breedte rand:

Opmerking:

Als u kiest voor een rand vult u hier de door u gewenste breedte in. De randen voor agrarisch randenbeheer
hebben overwegend een breedte van 3- 6 meter. Langs evz’s en waterlopen met KRW-doelstelling kan dit 3-10 meter zijn
(info bij gebiedsmedewerker) De bijenrand is 6-12 meter breed en de patrijzen-, veldleeuweriken- en kievitenrand kunnen
9-18 meter breed zijn. De botanische weiderand is 3-6 meter breed en botanische hooilandrand 6-12 meter.
Vul hier info in die u belangrijk vind of een vraag van u.

Intekenen

Klik met de linkermuisknop op ‘Teken polygoon’ en u gaat daarna na de kaart. U ziet nu een ‘+ met een wit vlakje’ Selecteer met de cursor een
beginpunt op de kaart en teken vanuit dit beginpunt een vlak in. Klik bij elk hoekpunt op de linkermuisknop (u ziet dan gelijk de lengte/breedte van de lijn
die u heeft ingetekend) .
Teken polygoon

Bij laatste hoekpunt intekening klik op RECHTERMUISKNOP. Uw intekening is klaar en er verschijnt en rood omlijnd vlak.

Als u hetzelfde beheerpakket op meerdere percelen af wilt sluiten kunt u dat gewoon op hetzelfde kaart doen.
Als u een ander beheerpakket wilt afsluiten moet u een nieuw kaartje maken.
Opslaan kaartje op eigen pc
Klik op knop ’print naar PDF’ en er wordt een kaartje aangemaakt waarop uw intekening staat. Sla dit kaartje met een naam op uw eigen PC
op en voeg dit toe als bijlage bij uw aanmeldingsformulier.
Let wel op: uw pop-up blokkering moet uitstaan, de printfunctionaliteit gebruikt een pop-up!
Intekening verwijderen

U selecteert ‘de pijl’ bovenin links en selecteert met de cursor het vlak dat u wilt verwijderen. U klikt met de pijl op het
ingetekende vlak en dit vlak kleurt blauw.
U klikt nu op het icoontje

(verwijder geselecteerde elementen) en het de intekening wordt verwijderd.

Intekenen

Klik met de linkermuisknop op ‘Teken polygoon’ en u gaat daarna na de kaart. U ziet nu een ‘+ met een wit vlakje’ Selecteer met de cursor een
beginpunt op de kaart en teken vanuit dit beginpunt een vlak in. Klik bij elk hoekpunt op de linkermuisknop (u ziet dan gelijk de lengte/breedte van de lijn
die u heeft ingetekend)
Bij laatste hoekpunt intekening klik op RECHTERMUISKNOP. Uw intekening is opgeslagen.
Als u hetzelfde beheerpakket op meerdere percelen af wilt sluiten kunt u dat gewoon op hetzelfde kaart.
Als u een ander beheerpakket wilt afsluiten moet u een nieuw kaartje maken.
Opslaan kaartje op eigen pc
Klik op deze knop ’print naar PDF’ en er wordt een kaartje aangemaakt waarop uw intekening staat. Sla dit kaartje met een naam op uw eigen
PC op en voeg dit toe als bijlage bij uw aanmeldingsformulier.
Let wel op: uw pop-up blokkering moet uitstaan, de printfunctionaliteit gebruikt een pop-UP

Intekening verwijderen

U selecteert ‘de pijl’ bovenin links en selecteert met de cursor het beheerpakket dat u wilt verwijderen. U klikt met de pijl op het
ingetekende vlak en dit vlak kleurt blauw.
U klikt nu op het icoontje

(verwijder geselecteerde elementen) en het de intekening wordt

verwijderd.

Vragen
Neem voor vragen contact op met de gebiedsmedewerker die in uw gebied namens een van de collectieven werkzaam is. De gegevens van onze
gebiedsmedewerkers kunt u vinden op onze website: http://anbbrabant.nl/beheer-afsluiten/advisering/

