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TRIJNTJE Handleiding  

6 augustus 2021. Versie 3.3 

ALGEMEEN uitgangspunt: werk via Google Chrome! 

https://www.youtube.com/watch?v=K7so8xaUn84 = algemeen filmpje over gebruik TRIJNTJE 

Inhoud handleiding/stappen in TRIJNTJE gebruik (kies+klik): 

1. Inloggen in Farmmaps en activeren TRIJNTJE 

2. Percelen aanmaken in Farmmaps 

3. Aan de slag met TRIJNTJE 

4. Bekijken van der Sat data en andere gegevens percelen 

 

1. Inloggen in Farmmaps en activeren TRIJNTJE 
1. Ga naar de website acc.farmmaps.eu/nl/ en log in via ‘Naar applicatie’ rechtsboven in beeld. 

i. De te gebruiken login is een andere account als Akkerweb-account 

ii. Voor het eerst gebruiken? → maak en nieuwe login aan  

 

 

2. Via het menu ‘Apps’ rechtsboven in beeld zijn de beschikbare applicaties te 

vinden, klik hierop om de ‘Apps en data’-pagina te openen en vervolgens 

TRIJNTJE te kunnen selecteren en via ‘Lees meer’ en vervolgens ‘Nu toevoegen’ 

toe te voegen aan de Farmmaps account.   

i. Naast het toevoegen van TRIJNTJE kan op dezelfde manier ook de van der Sat 

package worden toegevoegd, zodat deze toepassing ook bruikbaar wordt in 

Farmmaps (te vinden in het menu ‘data’). 

https://www.youtube.com/watch?v=K7so8xaUn84
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Nu is TRIJNTJE beschikbaar en kan ermee gewerkt worden, deze stap hoeft alleen bij het eerste gebruik 

van TRIJNTJE te worden uitgevoerd.  

 Als er naast TRIJNTJE-toepassing ook belangstelling is voor de van der Sat toepassing, zorg dan 

ook dat deze package wordt toegevoegd (te vinden in het menu ‘Data’), op dezelfde manier als TRIJNTJE 

toegevoegd wordt. Er is geprogrammeerd dat de kosten van van der Sat 50€ zijn, dat is niet juist: deze 

is gratis beschikbaar binnen het project TRIJNTJE. Bij aanklikken van de package en vervolgens ook 

verdere betaal-informatie zal er uiteindelijk duidelijk worden dat van der Sat ook gratis beschikbaar is en 

dus zonder betaal-handelingen toegevoegd kan worden. 
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2. Percelen aanmaken  
1. Na inloggen in Farmmaps klikken op het hamburger-menu linksboven in 

beeld (links van het menu ‘zoeken’). 

2. Er opent een menu van Farmmaps, waar er vervolgens op ‘Boerderij’ 

geklikt moet worden. 

3. Klik op het plusje achter Boerderijen 

 

3. Geef een naam aan je boerderij en klik op ‘save’. 

  

4. Selecteer gewas percelen, door ze op de kaart te selecteren 

 

5. Bewerk het geselecteerde perceel en klik op ‘opslaan en verwerking starten’. Nu komt de 

boerderij en de percelen daarin in Farmmaps en Trijntje en kun je er mee aan de gang. 
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3. Aan de slag met TRIJNTJE 
Nu de percelen aangemaakt zijn en ook TRIJNTJE is geactiveerd, kan er met de app aan de slag gegaan 

worden. Dit kan twee manieren: a) vanuit het perceels-overzicht van het ‘Boerderij’-menu van 

Farmmaps, of b) via de applicatie TRIJNTJE.  

a. Via Perceels-overzicht van het ‘Boerderij’ menu van Farmmaps.  

1. Klik in dit menu op de betreffende boerderij waarin Trijntje 

bewerkt moet worden. 

2. Vervolgens worden op het kaartje de percelen zichtbaar die bij 

deze boerderij horen. 

3. door op het betreffende perceel te klikken, opent zich links een 

tegel-menu en wordt er op het betreffende perceel ingezoomed. 

4. In het tegelmenu is ook de tegel TRIJNTJE opgenomen (zie in groene vierkant in 

onderstaande figuur), door deze tegel aan te klikken wordt TRIJNTJE gestart voor het 

betreffende perceel.  

 

nb: het symbool/pictogram welke in de linker-bovenhoek van de tegel van TRIJNTE staat, is een indicatie 

van de perceels-score van TRIJNTE, en kan dus wisselen per perceel (rood-organje-groen). 

b. Of via het Apps-menu rechtsboven in beeld, en dan selecteren van TRIJNTJE. 

1. vervolgens opent er een scherm met de verschillende percelen in het betreffende 

bedrijf die in één TRIJNTJE-overzicht zichtbaar worden.  

i. alle percelen die in de boerderijen zijn toegevoegd (zie eerder in deze 

handleiding hoe dit te doen), zijn voor TRIJNTJE zichtbaar in het menu 

links, en op de kaart de betreffende percelen ook gearceerd, in rood-oranje-

groen codering van TRIJNTJE. 

ii. door een perceel op de kaart of op het menu links aan te klikken, wordt 

TRIJNTJE voor dat betreffende perceel geopend. 
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nb: de datum die onder het betreffende perceel wordt getoond is de datum dat er de laatste 

aanpassingen/maatregelen zijn doorgerekend. 

1. Na het openen van een perceel in de app TRIJNTJE is iets vergelijkbaar als onderstaande figuur 

zichtbaar: 

 

2. Klik op Info, links onder in beeld, hier is meer info van de verschillende onderwerpen te lezen, 

en ook algemene achtergrondinformatie over de app TRIJNTJE (‘Trijntje, de app voor bodem en 

waterbeheer’. 

3. Klik op sluiten, en kijk rond naar ‘Organische stof’ ‘infiltratie-afwatering’ en ‘bodemverdichting’ 

(de factoren boven in beeld): Per factor zijn er telkens maatregelen te kiezen.  

a. Vink een maatregel aan, klik op berekenen (onder in beeld) en ga vervolgens naar 

Resultaat. Voor Organische stof ziet dat er zo uit: 
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b. Het resultaat scherm ziet er dan zo uit (afhankelijk van uiteraard de ingevulde waarden 

en perceels-eigenschappen):  

 

4. Wederom is er via de knop info weer extra uitleg en informatie te vinden van de verschillende 

maatregelen/facturen. 

a. Bij de factor ‘Infiltratie-Drainage’ is er daarnaast via de optie ‘info’ (onder ‘resultaat’) 

meer info te vinden met welke model-parameters er wordt gerekend voor het 

betreffende perceel (bodem, weerstation etc etc) voor deze factor. 
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5. Loop ook de anderen factoren door, selecteer maatregelen, klik op bereken en bekijk de 

uitkomst (terug naar het overzichtsmenu van het betreffende perceel via ‘Factoren’, links in het 

rijtje van factoren.  

a. de aangevinkte maatregelen worden opgeslagen, ook als je programma sluiten weer op 

nieuw inlogt, dan blijven de maatregelen geactiveerd. Bij de datum in de linker 

menubalk van TRIJNTJE (‘overzicht percelen’) zie je de laatste update-datum. 

b. als je weer bij de 0-sitatuatie wilt beginnen, zelf de maatregelen uitvinken en dan via 

berekenen en resultaat weer terug naar initiële situatie.  

6. In het factoren scherm kun je zien of de maatregelen de situatie verbeterd hebben (scores voor 

en na maatregelen) 

a. via sluiten kom je weer terug bij de Boerderij en de TRIJNTJE perceels-aanduidin, om 

een ander perceel te kunnen kiezen om TRIJNTJE op toe te kunnen passen.   
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4. Bekijken van der Sat data en andere toepassingen 
6. Ga via menu naar ‘Boerderij’, (via hamburger-menu links boven) naar 

‘Boerderij’, en selecteer de boerderij waarmee gewerkt moet 

worden.  

7. Klik op een perceel om naar te kijken, het telegmenu links in 

beeld opent met de beschikbare toepassingen van het 

betreffende perceel. Maak een keuze tussen de telers om te 

bekijken:  

8. vd Sat data: Klik op de tegel ‘soil monsture (bodemvocht)’  

 

i. De VanDerSat-data zijn dan te zien op het perceel. 

ii. In het Linker menu kun je dan de datum van de satelliet opname. 

iii. Je ziet de legenda met de percentages vocht in de 0-5 cm laag. 

iv. Via ‘toon-grafiek’ is het mogelijk om het verloop van de afgelopen periode 

(gemiddelde van perceel) in te zien. 

v. via ‘Terug’ (boven in beeld) komen alle tegels in beeld om andere zaken 

zichtbaar te maken. 
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7. Klik gerust ook op de andere tegels links van het perceel in het tegel-menu:  

a. Hoogte geeft een hoogtekaart van het perceel 

b. Bodem geeft verschillende bodemeigenschappen 

c. Grond verdichting geeft de ondergrond-verdichtings-risicokaart. 

 

 


