Mijn percelen. Overzicht van
veranderingen
In dit document vindt u een overzicht van alle veranderingen en verbeteringen die de afgelopen
tijd zijn doorgevoerd in het programma Mijn percelen.
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Overzicht percelen
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Een knop waarmee u de lijst links in het scherm kunt verbreden (u ziet geen kaart
meer) of versmallen.
Alle percelen geldig in het jaar staan in de lijst. In het overzicht staan alle percelen
die u op enig moment in 2016 in gebruik heeft. De peildatum staat standaard op
15-05-2016, u kunt deze aanpassen. De percelen geldig op de peildatum ziet u in
het zwart in de lijst. Percelen die u wel in 2016 in gebruik heeft maar niet op de
peildatum, staan in het grijs weergegeven. Bijvoorbeeld een perceel dat u in
gebruik krijgt op 01-07-2016.
Samenvatting: een samenvatting van uw percelen op de geselecteerde peildatum.

Historie van een perceel
Achter een gewijzigd perceel staat Gewijzigd. U kunt daarop klikken en krijgt dan een
scherm te zien met de historie van dat perceel.
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Huidig: de situatie voordat u wijzigingen in uw percelen heeft aangebracht.
Na wijziging: de situatie nadat u wijzigingen heeft aangebracht, maar nog niet
verstuurd.

Knoppen vernieuwd en op andere plek
De knoppen zien er anders uit en staan voor een gedeelte op een andere plek. Hieronder
een aantal voorbeelden.
Knoppen boven de kaart

-

De functies die gebruikt kunnen worden bij het wijzigen van een perceel staan nu
in een menu links boven in de kaart. Dit menu kunt u inklappen waardoor meer
kaart te zien is.
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De algemene functies staan rechts onder in de kaart.

Perceel toevoegen

1
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Voor het toevoegen van een perceel klikt u op de knop
. Kies één van
de opties:
• Zelf tekenen. Als het perceel nog niet is omlijnd door bijvoorbeeld
topografische- of gewasperceelsgrenzen gebruikt u deze optie.
• Overnemen perceel. Percelen die omlijnd zijn kunt u selecteren met deze
optie.
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Overnemen perceel
Bij het overnemen van een perceel kiest u uit één van de beschikbare kaartlagen. De
intekening van het perceel dat u overneemt wordt gelijk gelegd met de geselecteerde
kaartlaag.

Perceel wijzigen
Na het klikken op de knop voor wijzigen van een perceel

komt u in het wijzigscherm.
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In de kaart ziet u een menu met de opties voor het wijzigen van de intekening.
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Extra toelichting op de gewijzigde of nieuwe opties in dit menu:

Grens aanpassen
De meters tussen de knikpunten worden getoond als u de knikpunten versleept. Ook de
oppervlakte in het perceel wijzigt mee.

Perceel uit andere kaartlaag

1

1
U kiest onder Bewerken voor de optie
U krijgt een nieuw scherm links naast de kaart.
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U kiest uit één van onderstaande kaartlagen.

Een rand tekenen
Teken een rand in of om het perceel. U gebruikt deze optie
voor bijvoorbeeld een houtsingel of een akkerrand.
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U kunt een volledige of gedeeltelijk rand tekenen.
De rand kan aan de binnenkant van het perceel liggen of langs de buitenkant.
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Gedeeltelijke rand? Dan geeft u in de kaart het begin- en eindpunt aan (zie 8).
Als u met de muis in de kaart staat ziet u wat u moet doen.
De lengte van de rand. Als u het begin- of eindpunt van de gedeeltelijke rand in de
kaart verplaatst ziet u de lengte hier mee veranderen.

Een boom tekenen
Teken een boom. Als u erop klikt verschijnt onderstaande
scherm. Links in het scherm staat uitleg met vervolgvragen
voor het tekenen van een boom.
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Geef aan of de boom aan de binnen- of buitenkant van de perceelsgrens staat of
ergens midden in het perceel.
Als u met de muis in de kaart staat ziet u wat u moet doen.

Tonen foutmeldingen
Foutmeldingen worden gelijk getoond bij het opslaan van een perceel. Dus niet meer
alleen in het verzendtabblad.

Ingangsdatum invullen bij wijziging
Als een perceel gewijzigd is moet bij ingangsdatum de datum vanaf wanneer de wijziging
in gaat worden ingevuld ( bijvoorbeeld op 1 april een nieuw gewas). Het gaat om
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wijzigingen van gegevens zoals gewas en gebruik, maar ook wijziging in de intekening.
Als de ingangsdatum niet aangepast is na een wijziging volgt onderstaande melding:

Beëindigen of verwijderen perceel
Klik op

achter een perceel. Onderstaande scherm verschijnt.
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Heeft u het perceel niet meer in gebruik? Klik o de optie Ja.
Heeft u het perceel nooit in gebruik gehad (het perceel staat onterecht in de lijst)?
Klik op Nee.
U kunt alleen een einddatum invullen, de andere gegevens kunt u hier niet
wijzigen.
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De kaartopties
U kunt verschillende opties gebruiken op de kaart te wijzigen.
1
De opties staan rechts onder in het kaartgedeelte.

1

Kaartlagen Basisbetalingsregeling (BBR)
In de legenda zijn kaartlagen voor Basisbetalingsregeling (BBR) toegevoegd.
o BBR aangevraagd 2015
o BBR geconstateerd
o BBR afwijkend
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Arcering overlap toegevoegd aan legenda
Als er sprake is van een overlap met de topografische grens, of met een andere
in de kaart. Deze arcering
gebruiker ziet u het deel dat overlapt met deze arcering
kunt u nu via de legenda uit zetten. Dit is de optie
beter het gebied beoordelen.

. Zo kunt u op de kaart

Selecteer perceel
Selecteer een perceel vanuit de kaart met de optie
.
Aan de linkerkant van het scherm licht het perceel op dat u heeft aangeklikt.

GPS overnemen
Na het uploaden van een GPS-bestand kunt u de intekening van uw percelen wijzigen
door de GPS-kaartlaag over te nemen.
Nieuw perceel GPS overnemen
U klikt op de knop
. Kies de optie Overnemen perceel. In het volgende scherm
selecteert u de kaartlaag GPS en klikt u in de kaart in het vlak dat u wilt overnemen.

Bestaand perceel GPS overnemen
Klik in de lijst achter het perceel op de knop

(Wijzig het perceel). Ga naar Bewerken en

klik op de optie
. In het volgende scherm selecteert u de
kaartlaag GPS en klikt u in de kaart in het vlak dat u wilt overnemen.

Verzenden
Bij het verzenden van de wijzigingen wordt er voor afgemelde percelen géén melding
meer getoond als er sprake was (tijdens de looptijd) van een overlap met een andere
gebruiker of overlap van de topografische grens.

Tot slot nog enkele tips en trucs
•
•
•

Alles op uw scherm vergroten of verkleinen kan met de Ctrl-toets en het scrollwieltje op uw muis. Met de toetsencombinatie Ctrl en het cijfer 0 gaat u terug naar
de standaard instelling.
Als u met de muis op het kaartgedeelte staat ziet u daar vaak extra instructie wat
u moet doen.
In- en uitzoomen kan ook met jet scroll-wieltje op uw muis.

Versie 2 februari 2016

11

