
Achtergronden en uitvoering van Nationale Vogelweek 2023  

 
Nadat de Vogelweek eerder niet kon plaatsvinden met excursies onder begeleiding van een gids heeft 

Vogelbescherming Nederland in samenwerking met de excursieleiders een ‘digitale excursieleider’ ontwikkeld. 

 

Hoe werkt het? 

Excursieleiders zetten een route digitaal uit - via een app en een website - en voorzien deze route van de 

benodigde informatie en voegen interessante punten toe, evt. aangevuld met beeld en geluid. Deelnemers 

kunnen deze routes vervolgens vinden op een andere app (via www.vogelweek.nl), reserveren voor een 

tijdslot, en deze zelfstandig lopen tussen in mei en juni 2023. Ook staan op deze website tips over vogels kijken 

en hoe je je gedraagt in het veld. 

 

Na juni gaan de routes weer offline en evalueren we het geheel opnieuw. Het idee is om de routes uiteindelijk 

vaker of mogelijk jaarrond in te zetten.  
 

Waar moeten de routes aan voldoen? 

Het evenement is vooral bedoeld voor beginnende vogelaars, en is dus zeer laagdrempelig. Het idee is om 

deze mensen te laten zien wat men er zoal zou kunnen zien en horen aan de meer algemene vogels. We 

organiseren geen routes in kwetsbare gebieden of gebieden met kwetsbare soorten. 

 

De druktemeter 

Deelnemers die een route willen volgen wordt gevraagd om van tevoren een dag en een van de 3 tijdsloten te 

reserveren (ochtend, middag, avond tot zonsondergang). Men kan binnen dit tijdslot starten en eindigen 

wanneer men wil. Deelnemers kunnen daarmee zelf inzien of er wel of geen drukte wordt verwacht aan de 

kleuren groen, oranje of rood. 

 

Groen; 0-25 reserveringen 

Oranje; 26-50 reserveringen 

Rood; reserveren is nu niet meer mogelijk en men wordt gevraagd een ander moment te kiezen.  

Het aantal kan afwijken per gebied, een reservering kan bestaan uit 1 of meerdere personen. 

 

De drempels om mee te doen willen we hiermee zo laag mogelijk houden. Zo hoeven deelnemers zich 

bijvoorbeeld ook niet eerst te registeren. We vragen de deelnemers zich te registeren voor een tijdslot maar 

dit is vrijblijvend. De routes zijn openbaar en ook in te zien en te maken zonder dat men zich registreert (maar 

alleen in mei en juni).  

 

Op die manieren hopen we drukte zoveel mogelijk te voorkomen, al is het uiteindelijk aan de deelnemers om 

daarin ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

 

 

Voor meer informatie; www.vogelweek.nl. 

Meer informatie voor excursieleiders:  

https://www.vogelbescherming.nl/nationale-vogelweek/activiteit-organiseren 

Vragen of opmerkingen? Vogelweek@vogelbescherming.nl of bel Gert Ottens 030-6937759 
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