Nationale Vogelweek Checklist routes
De Nationale Vogelweek is bedoeld om iedereen in Nederland kennis te laten maken met de
prachtige vogels en natuur die Nederland rijk is. We proberen nadrukkelijk ook nieuwe en
beginnende natuurliefhebbers enthousiast te maken en mee het veld in te krijgen.
Met fysieke excursies met een excursieleider én met de routemaker waarmee je een route
kunt aanmaken, die geïnteresseerden vervolgens zelfstandig kunnen afleggen met jou als
‘digitale excursieleider’.
Wil je weten of jouw idee voor een route bij de Nationale Vogelweek past? Kijk onderstaande
activiteitencheck door.
Welke plekken komen in aanmerking voor een route, en welke niet?
Wél in aanmerking komen zijn (natuur)gebieden die:
✓ Goed bereikbaar en begaanbaar zijn.
✓ Waar het op mooie dagen bij voorbaat al niet erg druk is.
✓ Met voldoende ruimte, waar deelnemers elkaar op afstand kunnen passeren.
✓ Zonder kwetsbare soorten en natuur waar beginnende vogelaars in principe niets kunnen
verstoren (mits ze op de paden blijven natuurlijk).
✓ Denk vooral ook aan stadsparken, een route door een dorp, langs een industrieterrein met
visdieven, ooievaars op een paal of vogels dicht bij huis.
Níet in aanmerking komen (natuur)gebieden die:
 Nu al (te) drukbezocht zijn.
 Met krappe paden waar afstand houden niet mogelijk is.
 Kwetsbare gebieden en/of gebieden met kwetsbare soorten die gemakkelijk verstoord
worden.
 Niet openbare gebieden.
Check de locatie
Om dubbelingen te voorkomen kun je eerst bekijken of er al een route is. We werken nu aan een
kaartje in activiteitenbeheer waar je dit op kunt zien*. De complete routes zijn hier niet zichtbaar,
maar staat er een stip op de kaart in jouw gekozen plek? Neem dan contact met ons op, dan laten
we je weten waar deze route precies loopt.
*ga je al aan de slag voordat dit kaartje klaar is? Dan kun je altijd contact met ons opnemen, dan
controleren wij dit.
Uiteindelijk komen de gepubliceerde routes op www.mijnvogelweek.nl. Vóór de start van de
Vogelweek is de complete route nog niet zichtbaar.

Overleg met de terreinbeheerder
Stem vóóraf met de terreinbeheerder je plannen af. Gaat deze akkoord? Heel fijn! Gaat deze niet
akkoord? Kies dan een andere locatie uit. Een document met informatie voor terreinbeheerders
over deze editie kun je vinden op in het activiteitenbeheer onder de knop routes of klik hier. Zijn er
meer vragen dan helpen we uiteraard graag.
Type routes die het beste passen bij de Vogelweek
• Een lange wandeling.
• Een korte wandeling.
• Een fietsroute, rollator route, skeelerroute of..?
• Een route naar een interessant uitkijkpunt.
We zullen de deelnemers tips meegeven via www.vogelweek.nl om het veld in te gaan. Zoals, hoe
kijk je vogels? En hoe gedraag je je in het veld? We verwachten dat vooral beginnende vogelaars
gebruik zullen maken van deze routes.
Benoem in de informatie van je route de kwetsbare soorten niet en wees terughoudend met het
wijzen op nesten. Nu kan een nest van bijvoorbeeld een ooievaar uiteraard wel maar het nest van
een bosuil of zwarte specht niet.
Na de Vogelweek sluiten we de routes weer en zullen we deze uitvoering van de Vogelweek samen
met jullie evalueren.
Wil je meerdere routes aanmaken? Dan kan dit uiteraard, graag zelfs.
Groeten en veel succes!
Namens Team Vogelweek
Gert Ottens en Debby Doodeman

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet:
vogelweek@vogelbescherming.nl
Debby Doodeman, 06-30021816
Gert Ottens, 030-6937759

