Nationale Vogelweek speciale editie
Handleiding aanmaken
In het kort:
De route maak je aan in het veld met de ‘Routemaker'-app. Dit is een website (welke werkt als een
app) waarmee je de route letterlijk kunt lopen om deze vast te leggen. Onderweg kun je interessante
punten vastleggen. Vervolgens is deze route zichtbaar in Activiteitenbeheer, de website waar je
normaal gesproken ook je excursies aanmaakt. Hier werk je alle details verder uit.
Deze speciale Vogelweekeditie is in vrij korte tijd ontwikkeld en de digitale excursieleider is tevens
een experiment. Deze ‘webapp’, kan helaas niet alles wat een echte app kan.
Na 16 mei evalueren we en hopen we de webapp vaker in te zetten, ook buiten de Vogelweek. We
leren daarom graag van jullie ervaringen. Dus, is iets niet duidelijk? Werkt iets niet? Wacht niet en
laat het ons meteen weten.
Stap in de schoenen van een beginnende vogelaar. Besteed aandacht aan alle vogels die er
redelijkerwijs te horen en te zien zijn. En ga ervan uit dat alles nieuw is voor de deelnemers. De
nadruk ligt op vogels maar natuurlijk kunnen alle natuuraspecten aan bod komen.
Daag de deelnemers uit om zelf goed te kijken. Geef advies, richting en zet aan om het zelf te
ontdekken!
Voor je begint:
• Bekijk de checklist (PDF), past je gekozen locatie bij deze editie van de Vogelweek?
• Ligt jouw route in een natuurgebied? Vraag dan eerst de terreineigenaar om toestemming.
We hebben hiervoor alles op een rij (PDF) gezet.
• Zorg dat je je inloggegevens bij de hand hebt, dit zijn dezelfde als waarmee je inlogt in het
activiteitenbeheer. Nog geen inlog? Registreer je dan éérst in activiteitenbeheer.
• Zorg dat je batterij is opgeladen, en een extra externe lader als je deze hebt.
• Neem evt. een aantekeningenboekje mee.
• Maak vooral een klein testrondje om de techniek uit te proberen, als je wilt (als je deze
route opslaat vermeld dan ‘test’ in de naam).

De routemaker
1. Ga op de plek staan waar je route start, dit punt krijgen de deelnemers straks door als het
startpunt van de route. Kies de ruimste plek hiervoor, met bijvoorbeeld een parkeerplaats.
2. Zorg dat de locatie van je telefoon aan staat en ga naar: https://www.mijnroutemaker.nl/.
3. Er volgen eerst een paar slides met korte uitleg, log daarna in. (Je kunt de slides met uitleg
terugvinden door op je naam te tikken nadat je bent ingelogd).
4. Op de kaart wordt je locatie gevonden (de eerste keer vraagt de webbapp om toestemming,
kies ‘Toestaan’).
5. Kies ‘Route opnemen’, het startpunt wordt aangemaakt, je kunt starten met het uitzetten
van je route.

Goed om te weten:
De weg die jij nu letterlijk aflegt is straks zichtbaar voor je deelnemers als route. Houd je scherm
daarom in de gaten, gaat alles goed?
Je scherm moet de gehele route aan blijven staan. Zet je deze uit, dan kan de GPS je niet volgen
en vallen er gaten in. Stop je telefoon dus niet weg.
Je kunt de route wel ‘pauzeren'; als je bijvoorbeeld van je route wilt afwijken, of een foto wilt
maken. Zorg dat je op dezelfde plek de route weer hervat.
Let op: De webapp zorgt ervoor dat je telefoon niet op slaapstand gaat. Maar bij enkele type
telefoons werkt dit niet. Als dit het geval is merk je dit met de test. Dan kun je via je instellingen >
display > Time-Out Scherm, instellen dat deze niet of na langere tijd pas op slaapstand gaat (per
type telefoon verschillen de instellingen).
De techniek die we hiervoor nu gebruiken is makkelijk toegankelijk en in korte tijd ontwikkeld,
maar kan niet alles wat we zouden willen. Zo kan de route zelf achteraf NIET aangepast.
De punten die je onderweg toevoegt kunnen wél worden aangepast en er kunnen later extra
punten worden toegevoegd of verwijderd.
En uiteraard, volg alleen openbare paden, en niet over bijvoorbeeld gammele bruggetjes!
6. Ben je op een punt aangekomen waar je iets wilt vertellen aan de deelnemers die je route
lopen of fietsen (bijvoorbeeld een vijver waar vaak vogels komen drinken, een plek met een
mooi uitzicht of een plek waar gewoonlijk veel verschillende vogels te horen en te zien zijn);
klik op ‘bezienswaardigheden toevoegen’. Maak in het veld slechts een paar aantekeningen
voor jezelf, later kun je van achter de computer alle informatie over dit punt toevoegen in
Activiteitenbeheer.
6.1. Maak eventueel een foto - of spreek een tekstje in - om iets te verduidelijken, later
kun je deze aan het betreffende punt toevoegen.
7. Let tijdens het lopen van je route ook alvast op rustpunten, bankjes, type paden (Goed
begaanbaar? Rolstoel toegankelijk?) etc. Later kun je al deze informatie toevoegen aan je
excursieomschrijving.
8. Je kunt de route altijd ‘pauzeren’ en ‘hervatten', als je de route even moet onderbreken.
Zorg dat je op hetzelfde punt de route weer hervat. Als je door een verkeerde tik op het
scherm uit je route bent geraak kun je kiezen voor de knop om je route weer te hervatten op
het eerste scherm.
9. Alle ingevoerde informatie wordt automatisch (en voortdurend) opgeslagen. Heb je een
foutje gemaakt en wil je je complete route verwijderen? Kies dan voor ‘afronden',
vervolgens heb je ook de mogelijkheid om te verwijderen.
10. Ben je klaar? Kies dan voor ‘Afronden'. Geef vervolgens de route een naam en vul eventueel
een omschrijving in. Zie dit als aantekeningen voor jezelf, later kan alles aangepast. Kies
daarna voor ‘Opslaan & naar overzicht’.

11. Klaar! In Activiteitenbeheer kun je nu aan de slag met je route.

Activiteitenbeheer
Nadat je de route hebt ingelopen kun je deze verder uitwerken in het activiteitenbeheer. Dit is
hetzelfde portaal als waar je normaal je excursies aanmaakt.
1. Log in op: https://activiteitenbeheer.vogelbescherming.nl/?act=auth.login
2. Kies nu voor tabblad ‘Routes’, hier staat je ingelopen route. Via de knoppen in de regel van
je excursie kun je je route wijzigen en je punten bewerken. Controleer goed of de route
overal de juiste kant op loopt.

3. Via de knop ‘Wijzig’ kun je al je excursie informatie toevoegen, dit is de informatie die de
deelnemers straks te zien krijgen;
3.1. Titel van je route; verwerk in de titel de naam van het gebied, zo is voor de
deelnemers snel duidelijk waar de route is en is deze goed te vinden.
4. Het invoeren kan best even tijd kosten. Sla tussentijds vooral even op (wel eerst alle
verplichte velden met een * invullen). Ook kun je aangeven bij ‘status’ onderaan dat je klaar
bent met het aanmaken van de route (inclusief de punten). Overigens kun je later altijd nog
extra informatie toevoegen.

5. Via de knop ‘punten’ kom je in het overzicht om deze te bewerken. Je kunt hier alle
informatie aan de punten toevoegen door te kiezen voor ‘wijzigen’. Ook kun je hier nieuwe
punten toevoegen.
5.1. Hier maken we echt het verschil met een normale route op papier. Deelnemers die
de route maken krijgen een ping als ze bij een punt in de buurt zijn. Omschrijf dit
punt als eerste met tekst.
5.2. Ook kun je een foto, geluid of film toevoegen
Voorbeelden
Voeg een foto toe om iets te verduidelijken, of bijvoorbeeld van een bepaalde vogelsoort. Met
foto's van soorten kunnen we je ook helpen, stuur ons een mail en laat ons weten aan welk punt
(titel en nummer) we een bepaalde foto kunnen toevoegen.
Audio of video; spreek bijvoorbeeld een mini podcast in of een film van jezelf. Vertel wat je
normaal zou vertellen als je een groep voor je hebt, wat is er zoal te zien, op welke details kan
men letten?

Als je klaar bent lopen wij de route nog na en zetten deze daarna online op www.mijnvogelweek.nl.
Je kunt je route altijd aanpassen of nog meer informatie toevoegen.
Vanaf 1 mei zijn alleen de locaties van de route zichtbaar voor de deelnemers, van 8-16 mei zijn de
routes open.

Via dit icoontje kun je inzien hoeveel reserveringen er gemaakt zijn voor je route. (Een reservering
kan bestaan uit 1 of meer personen). Je kunt deze aanklikken om te zien op welke momenten. Als je
hier nog niks ziet dan zijn er nog geen reserveringen gemaakt.

Na afloop van de route kunnen deelnemers feedback geven en eventueel een opmerking maken.
Pas je route eventueel aan naar aanleiding van deze feedback als er bijvoorbeeld onduidelijkheden
zijn. Overigens wordt dit uiteraard pas zichtbaar wanneer de eerste feedback is gegeven.

Wanneer je route is gepubliceerd kun je deze knop vanaf 1 mei gebruiken om je route te bekijken op
www.mijnvogelweek.nl. Je ontvangt een automatische mail wanneer je route is gepubliceerd.

Groeten,
Team Vogelweek
Gert Ottens en Debby Doodeman
Vogelweek@vogelbescherming.nl
Debby Doodeman: 06-30021816 (ook in de avond als je vastloopt)
Gert Ottens: 030-6937759

