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CHECKLIST Hoe maak ik een Waterwandeling op mijn locatie 

Welkom beheerder, bewoner, vrijwilliger. Leuk dat je meedoet met Dag van het Kasteel.   

Hier vind je informatie over hoe je zelf een Waterwandeling maakt op jouw locatie. 

 

Stap 1 - Informatie verzamelen 

Op basis van deze checklist verzamel je alle informatie die je nodig hebt om je waterwandeling te 

maken:  

o route 

o stoppunten  

o welk verhaal vertel je 

o beeldmateriaal  

 

Belangrijk is dat je rekening houdt met de auteursrechten en privacy.  

o Gebruik ivm auteursrechten eigen foto’s en filmpjes en geen foto’s en filmpjes van 

internet. Behalve als deze 70 jaar of ouder zijn, of uit je eigen archief komen.   

o Creative Commons CC foto’s en filmpjes zijn te gebruiken met bronvermelding. 

o Gebruik geen foto’s en filmpjes waar mensen herkenbaar op in beeld zijn die zelf geen 

akkoord hebben gegeven.  

 

Wil jij jouw wandeling in de app zetten? Stuur een mail aan info@kastelen.nl, dan maken we een 

account voor je aan. Vermeld in het onderwerp Waterwandeling in de app.  

 

5 stappen checklist 

Stap 1 – WAT LAAT IK ZIEN 

□ Maak een verhaal op basis van water dat zichtbaar is en karakteristiek voor jouw locatie. 

□ Vertel persoonlijke verhalen. 

□ Bedenk wat je wilt benadrukken: actuele situatie en / of historische elementen.  
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□ Houd je verhaal concreet en compact.  

□ Deel je eigen passie 

 

Stap 2 – HOE MAAK IK VAN MIJN VERHAAL EEN WATERWANDELING 

□ Wandel zelf rond. Al wandelend kom je vaak tot leuke ideeën. 

□ Kies een aantal stoppunten waarover je bezoekers wilt vertellen.  

□ Verbind de punten tot een route.  

□ Denk na over de lengte: maak de route niet te lang.  

□ Denk na over toegankelijkheid: gaat de route alleen over openbaar toegankelijk terrein? Dan 

kunnen bezoekers ook na Dag van het Kasteel de route wandelen.  

□ Start je verhaal met algemene context over je locatie. 

□ Zoom in op het waterverhaal.  

□ Wijs bezoekers op zichtbare details of geef een anekdote.  

 

Stap 3 – HOE ZET IK HET IN DE APP 

□ Kies duidelijk begin- en eindpunt van de route.  

□ Vanaf waar start de route?  

□ Is dit makkelijk te vinden?  

□ Is hier parkeergelegenheid?  

□ Maak korte verhaaltjes, 100 woorden per pagina. Je kunt meerdere pagina’s per stoppunt 

gebruiken.  

□ Gebruik verschillende media, maak foto’s en filmpjes om het verhaal bij je stoppunten te vertellen. 

□ Bekijk de Spacetime Layers app tutorial en checklist op de website. 

 

Wil jij jouw wandeling in de app zetten? Stuur een mail aan info@kastelen.nl, dan maken we een 

account voor je aan. Vermeld in het onderwerp Waterwandeling in de app.  

 

Stap 4 – HOE GA IK OM MET BEZOEKERS 

□ De app zorgt voor spreiding van bezoekers.  

□ De Waterwandelingen zijn covid-proof.  

□ Kies ervoor om bezoekers alleen over het opengestelde deel van je terrein te laten wandelen.  

□ Faciliteiten zijn niet nodig.  

□ Hang een a4 op bij de start om wandelaars te herinneren aan de covid-regels en aan de andere 

regels die gelden op jouw terrein.  

 

Stap 5 – HOE MAAK IK MIJN WATERWANDELING BEKEND 

□ Bedenk WAT en WIE je wilt bereiken met de promotie van je waterwandeling. 

□ Zet je jouw locatie met je wandeling ‘in the picture’.  
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□ Maak een locatiepagina aan op www.dagvanhetkasteel.nl.  

Hier kun je alle informatie over jouw locatie plaatsen: 

- Adres en eventueel navigatieadres. 

- Parkeermogelijkheden. 

- Je kunt op deze pagina ook een kort stukje geschiedenis plaatsen.  

Je kunt jouw informatie altijd aanpassen zodat dit actueel is. 

Kom je er niet uit? Neem contact met ons op via info@kastelen.nl of 033 5100577. 

□ Stuur een persbericht met foto aan de regionale krant. Hier vind je voorbeeld persberichten die je 

kunt aanpassen aan jouw locatie.  

□ Geef aan dat je een (bel)interview wilt geven, of samen met een journalist de wandeling wilt lopen 

als preview voor Dag van het Kasteel.  

□ Noem dat jouw waterwandeling onderdeel is van Dag van het Kasteel. 

□ Maak gebruik van onze persuitingen: persberichten, campagnebeeld en logo. Zo vergroten we 

samen de zichtbaarheid.  

□ Stuur ons je waterverhaal. Dat kan in de vorm van een filmpje, geschreven verhaal van zo’n 500 

woorden (waar mogelijk graag inclusief bronvermelding) met (historische) foto’s (vergeet de 

fotobijschriften niet), podcast enz. Wij plaatsen je bijdrage op Dag van het Kasteel | Digitaal. Stuur 

het naar info@kastelen.nl. 
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