Beknopte handleiding NDFF Uitvoerportaal
Via het Uitvoerportaal kunt u gevalideerde gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) ophalen. Alle gegevens die in de NDFF staan zijn gevalideerd en dus betrouwbaar. Iedere dag
worden er via de invoerportalen (waaronder Waarneming.nl en Telmee.nl) gedetailleerde en actuele
gegevens aan de databank toegevoegd. Er zijn ruim 95 miljoen waarnemingen in de NDFF
opgeslagen. Met behulp van zoekopdrachten selecteert u de door u gewenste gegevens in de NDFF.
voordat u begint
Er is ook een uitgebreide handleiding voor het uitvoerportaal beschikbaar.
1) Het zoekgebied bepalen
Bepaal het zoekgebied door te zoeken op postcode, straatnaam en/of plaatsnaam in het menu
‘Locatie zoeken’ in de kolom links. Teken vervolgens een zoekgebied op de gewenste plek. Het is ook
mogelijk om een zoekgebied te importeren, zoals bijvoorbeeld een shape-file of een kilometerhok;
dit gaat via het menu ‘Kaart’ bovenaan.
2) Een zoekvraag bepalen
De NDFF bevat ruim 95 miljoen waarnemingen. Wanneer u in het systeem gaat zoeken is het dus
belangrijk dat u de zoekvraag specificeert. Een aantal tips om uw zoekvraag te bepalen:








Denk goed na over de periode. Vaak zijn gegevens van de afgelopen 5 jaar of zelfs nog
minder voldoende. De NDFF bevat gegevens vanaf ca. 1850, dus een jaartal aangeven is
raadzaam;
Heeft u alleen gedetailleerde gegevens nodig? Zet dan het vinkje 'alleen volledig binnen
zoekgebied' aan. Op die manier worden grote hokken, met vaak veel minder nauwkeurige
waarnemingen, alleen getoond als ze volledig binnen het zoekgebied vallen;
Specificeer de soorten. Wilt u alle soortgroepen zien? Of gaat het alleen om beleidsrelevante
soorten? In het laatste geval kunt u dat bij 'Wet en Beleid' aangeven en zoekt het systeem
alleen maar op bijvoorbeeld Flora-en Faunawet Tabel 3-soorten;
Kies soorten of soortgroepen. Wilt u wel alle waarnemingen van alle soortgroepen zien? Het
kan dan helpen om dan eerst een zoekvraag voor alle soortgroepen te doen, maar de vogels
even uit te zetten. Daarna doet u dezelfde zoekvraag nog een keer, maar nu met alleen de
vogels.

3) De zoekresultaten bekijken
Wanneer de NDFF de waarnemingen getoond heeft, zijn er drie verschillende manieren om de
waarnemingen te bekijken:




Op de kaart (let op: de verschillende kleuren stippen geven het detailniveau van de
waarneming aan!)
In de ‘Samenvatting’, in de kolom links
In de ‘Tabel’, in het menu boven de kaart

Direct doorklikken vanuit de samenvatting is niet mogelijk. Wel kunt u soorten selecteren in de tabel,
zodat ze op de kaart terug te vinden zijn en andersom. Het is tevens mogelijk de resultaten te
exporteren naar uw eigen GIS-programma, naar Excel of als pdf. Dit kan via ‘Export’ in het menu
boven de kaart. Gegevens zijn op verschillende detailniveaus opgeslagen. De verschillende
schaalniveaus zijn herkenbaar op de kaart door verschillende kleuren: rood, oranje en groen.
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Oudere gegevens zijn vaak opgeslagen op uur-of kilometerhokniveau. U ziet de waarneming dan op
de kaart als een stip in het midden van een hok. U kunt ervoor kiezen ook het hok te tonen; dit kan
door rechtsboven onder het oranje plusje te kiezen voor ‘Waarnemingen vlakken’. Recentere
waarnemingen zijn opgeslagen met een exacte locatie. Deze worden als groene stippen
weergegeven.
4) De zoekvraag opslaan
Met behulp van ‘Mijn NDFF’ is het mogelijk om de zoekvraag, de tabel en het kaartbeeld op te slaan
en later weer op te vragen. U vindt ‘Mijn NDFF’ in het linkermenu
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