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Wij als Vlinderstichting waren erg tevreden over het 

online invoerprogramma Landkaartje. Je kon snel veel 

waarnemingen kwijt, je kon op een kaart de precieze 

locatie aangeven en de gegevens kwamen direct naar 

De Vlinderstichting toe. We zagen ook aan het aantal 

doorgegeven waarnemingen dat het werkte. Maar nu 

gaat Landkaartje stoppen! Waarom?

Sinds 24 november 2007 is de nieuwe invoersite telmee.
nl in de lucht; product van intensieve samenwerking 
tussen de gegevensverzamelende organisaties (De 
Vlinderstichting, SOVON, FLORON, VZZ, RAVON, TINEA, 
EIS-Nederland, NMV, BLWG en ANEMOON). Net zo 
gemakkelijk als Landkaartje, maar groot voordeel van 
deze site is dat alle soortgroepen door elkaar kunnen 
worden doorgegeven en dat je maar één inlogcode 
nodig hebt. Alle gegevens gaan, na controle, naar de 
organisaties die zich met die soortgroep bezighouden.

Nog meer voordelen
Al uw oude waarnemingen die in de bestanden van De 
Vlinderstichting en andere clubs staan kun je binnenkort 
ook via deze site bekijken en downloaden, zodat je hiermee 
een prima eigen archief hebt. Niet alleen datgene wat je 
digitaal hebt ingevoerd in Landkaartje krijg je zo, maar ook 
alle waarnemingen, die je op die lange winteravonden in de 
zeventiger en tachtiger jaren zorgvuldig op formulieren hebt 
gekrabbeld, komen beschikbaar. 

Punten, vlakken of lijnen
Op Landkaartje moest je een punt zetten en soms was 
dat prima, want op die hoek van het pad had je het 
groentje ook gezien, maar een andere keer had je dertig 
heideblauwtjes gezien verspreid over een klein heide-
veldje. Als je een stip zet lijkt het of ze allemaal op dat 
ene plekje zaten, en dat is niet correct, maar om nu der-
tig stipjes te gaan zetten…. 
Dat is nu geen probleem meer: op telmee.nl kun je een 
vlak (zogenaamd polygoon) maken, waarbij je het heide-
veldje netjes aangeeft en dan de dertig heideblauwtjes 
als één waarneming doorgeeft. Ook als je een stuk langs 
een pad hebt gelopen kun je dat aangeven door gewoon 
een lijn te trekken op de kaart en daar je waarnemingen 
bij in te voeren.

Nog veel meer
Er komt nog veel meer op telmee.nl zoals de mogelijk-
heid om al je buitenlandse waarnemingen in te voeren; 

het streven is overigens dat deze lokaal worden gecon-
troleerd. Je kunt ook selecties maken uit je waarnemin-
gen, bijvoorbeeld van een soort of van een gebied, om 
de verspreiding van soorten - zowel vroeger als nu - op 
kaarten terug te zien. Uiteraard zullen de gegevens zorg-
vuldig worden behandeld en zullen de openbare kaarten 
niet de exacte locaties weergeven, maar bijvoorbeeld op 
atlasblokniveau.

Kortom: het wordt nog makkelijker om je waarnemingen 
op een goede manier door te geven en daarmee zullen 
die waarnemingen nog beter gebruikt worden voor de 
bescherming van die soorten. Landkaartje blijft nog wel 
even in de lucht, maar we raden u allemaal aan om tel-
mee.nl te gaan gebruiken. U kunt hiervoor gewoon uw 
inlogcode en wachtwoord van Landkaartje gebruiken.
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Invoerscherm Telmee.nl. Eén keer inloggen en je kunt hier alle soortgroepen doorgeven.


