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1. Hoe log ik in?
Ga naar de website www.farmmaps.net en klik op NAAR FARMMAPS

Heb je al een account bij Farmmaps? Klik dan op ‘Aanmelden’ en log in met je gegevens.
Vervolg de handleiding vanaf pagina 5.
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2. Hoe maak ik een account aan?
Heb je nog geen account bij Farmmaps? Maak dan eerst een account aan. Dat doe je als volgt:

Vul je e-mailadres in en maak een wachtwoord aan.
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Valideer je registratie via het bericht in je e-mail. De validatielink is 24 uur geldig.
(Controleer je spam-mail als je geen bericht hebt gehad.)

Daarna kun je inloggen met je gegevens.
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3. Het eerste bezoek aan Farmmaps
Bij je eerste bezoek vul je je profiel in. Het adres is noodzakelijk, de andere gegevens zijn optioneel voor
deze app. Ze zijn wel nodig als je op een later moment aankopen wilt doen in de winkel van Farmmaps.
Klik daarna op ’Volgende’.

BMS- of RVO-registratie
Het is mogelijk om een BMS- of RVO-registratie aan de protocollen te koppelen.
Dit doe je via Gebruikersprofiel, keuze ‘Aanbieders’.

Via het tabblad Aanbieders kun je je percelen in één keer toevoegen aan de app. Voor je de percelen
kunt downloaden uit je BMS moet je eerst toestemming geven in je BMS. Zoek naar de verbinding met
Akkerweb (zet een vinkje bij Agrovision of voeg de verbindingsapp toe bij Dacom).
Bij het maken van de koppeling geef je je BMS toestemming voor het delen van data met Akkerweb.
Het is ook mogelijk om op een later moment aanbieders toe te voegen. Ook dan maak je de koppeling
door bij je BMS toestemming te geven voor het delen van data met Akkerweb.
Rond de registratie af door op ‘Klaar’ te klikken.
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4. De app toevoegen aan je profiel
Selecteer de Protocollen-app door op de knop met vierkantjes rechtsboven te klikken.

Klik daarna op ‘Meer apps en gegevens’.
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Kies voor de app Emissieprotocollen en klik op ‘Nu toevoegen’.

Hiermee voeg je de app toe aan je profiel op Farmmaps.
Er is dus geen sprake van een download op de computer.
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Klik rechtsboven op de knop met vierkantjes. Je ziet dat de app is toegevoegd aan het profiel.
Klik vervolgens op Emissieprotocollen.
Je krijg een overzicht van je bedrijven (eigen of gedeelde). Je kunt je bedrijf kiezen en daarna
een perceel om de protocollen in te vullen.
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5. Een bedrijf toevoegen
Als je nog geen bedrijf hebt aangemaakt in Farmmaps, kun je op de volgende manier een bedrijf
toevoegen. Klik op het plus-teken.

Vul de gegevens van je bedrijf in en sla de gegevens op.
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6. Een erf toevoegen
Selecteer het zojuist aangemaakte bedrijf en voeg een erf toe. Klik op het plus-teken.

Geef het erf een naam en sla het op.
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De locatie van het erf is gelijk aan het adres van het bedrijf dat eerder is ingevuld.
Daarna selecteer je het erf om de activiteiten op dat erf te registreren.
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7. Hoe werk je protocollen voor je erf uit?
Klik op ‘Activiteiten’ om het protocol uit te werken.

Vul het schema in met een activiteit die van toepassing is op jouw erf en voor jouw bedrijfsvoering.
Schat eerst het risico op emissie in en klik op de bijpassende keuze. Het icoontje met het vraagteken
achter ‘Risico op emissie’ biedt informatie om de risico’s correct in te schatten.
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Is bij een activiteit het risico op emissie ‘Hoog’ of ‘Middel’?

Dan kun je een keuze maken uit een te nemen maatregel om het risico te verlagen.
Klik op ‘Maatregel toevoegen’ voor de opties. Die komen in beeld als je bij het invulvak rechts
klikt op het driehoekje.
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Klik na het invullen op ’Opslaan’ en vul een volgende activiteit in.
Heb je alle relevante activiteiten voor jouw bedrijf uitgewerkt?
Klik dan op ’Opslaan en sluiten’ om terug te gaan naar het hoofdscherm.

De uitgewerkte activiteiten bij het ‘Protocol nagenoeg gesloten erf ’ vind je terug door in de linker
kolom bij ‘Erven’ te klikken op de naam van het erf.
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Je ziet in één overzicht de mate waarin er bij dit erf sprake is van risico’s op emissie van gewasbeschermingsmiddelen. De groen gekleurde activiteiten zijn in orde, de risico’s zijn afdoende beheerst.
Bij de rood of geel gekleurde activiteiten zijn extra maatregelen gewenst om de risico’s op emissies te
verlagen. Bij elke activiteit is bij de knop ‘Maatregel toevoegen’ te zien welke opties je hebt.

Klik in dit scherm op ‘Back’ om terug te gaan naar het hoofdscherm.

Je protocol is ingevuld voor het betreffende erf. Heb je meerdere bedrijfslocaties?
Dan is met dezelfde werkwijze het protocol voor de andere erven uit te werken.
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8. Hoe werk je protocollen voor je percelen uit?
Klik op bouwplan om een perceel toe te voegen.
Indien je eerder een koppeling maakte met de BMS of RVO registratie, gebruik dan de functie Importeer.
Hier vul je in waar je het bouwplan wilt ophalen, je bedrijf en het jaar dat je wilt ophalen. Vervolgens
kun je hier een selectie maken uit je percelen.

Je kan op de kaart op het bovenste icoontje klikken om alle percelen uit het BRP te zien en er één te
selecteren. Gebruik het middelste icoon om een perceel handmatig in te tekenen of het onderste
om een bestaand geselecteerd perceel aan te passen.
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Nieuwe percelen zijn in de lijst rood gekenmerkt en nog niet geactiveerd. Vul de gegevens van het
perceel in door op het potlood te klikken.
Vul een gewas in en klik op opslaan. Hierna kleurt het perceel groen. Het perceel is nu geactiveerd en op
het dashboard terug te vinden. De omtrek van een geactiveerd perceel kan niet meer worden aangepast.
Na de registratie van een perceel klikken op de knop ’Back’.

Selecteer het geregistreerde perceel om het protocol voor percelen in te vullen.
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Kies een activiteit uit die van toepassing is voor het perceel en vul het schema in. Schat eerst het risico
op emissie in en klik op de bijpassende keuze. Het icoontje met het vraagteken achter ‘Risico op emissie’
biedt informatie om de risico’s correct in te schatten.
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Is bij deze activiteit het risico op emissie ‘Hoog’ of ‘Middel’? Dan kun je een keuze maken uit een te
nemen maatregel om het risico te verlagen. Klik op ‘Maatregel toevoegen’ voor de opties. Die komen
in beeld als je bij het invulvak rechts klikt op het driehoekje.
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Klik na het invullen op ’Opslaan’, om vervolgens een volgende activiteit in te vullen.
Heb je alle relevante activiteiten voor dit perceel uitgewerkt? Klik dan op ’Opslaan en sluiten’
om terug te gaan naar het hoofdscherm.
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De uitgewerkte activiteiten bij het protocol nagenoeg gesloten perceel vind je terug door in de linker
kolom bij ‘Percelen’ te klikken op perceel naam. Je ziet in één overzicht de mate waarin er bij dit perceel
sprake is van risico’s op emissie van gewasbeschermingsmiddelen. De groen gekleurde activiteiten
zijn in orde, de risico’s zijn afdoende beheerst. Bij de rood of geel gekleurde activiteiten zijn extra
maatregelen gewenst om de risico’s op emissies te verlagen. Bij elke activiteit is bij de knop ‘Maatregel
toevoegen’ te zien welke opties je hebt.
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Herhaal de stappen totdat al je percelen aan dit protocol zijn toegevoegd. Het protocol is hiermee volledig
ingevuld. Je hebt nu voor je erf en de percelen in beeld in welke mate er nog risico op emissie bestaat.
Waar nodig kun je extra maatregelen treffen om dit risico (extra) te beheersen. Nam je een maatregel
om het risico op emissie bij een activiteit op het erf of bij een perceel te verminderen? Pas dan bij die
activiteit de score aan naar een lager risiconiveau.

Document toevoegen:
Je kan bij elke activiteit een document of afbeelding toevoegen om aan te tonen dat je een maatregel
nam. De bestanden (Word, PDF of Excel) zijn met de functie ‘Drag and drop’ of met de Upload button
toe te voegen.
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Colofon:
CLM en Akkerweb ontwikkelden de app Emissieprotocollen in opdracht van BO Akkerbouw.
Het is een gezamenlijke activiteit van het Actieplan Plantgezondheid en het Pakket van Maatregelen
emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen open teelten. De app is mede mogelijk gemaakt met subsidie
uit het Stimuleringsbudget emissiebeperking open teelten en veehouderij van de Stichting Toegepast
Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Deze handleiding is een productie van JEEN en Snap Animatie.



