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Achtergrondinformatie over ‘Agouti’ 

Agouti is ontworpen om op efficiënte wijze vele duizenden beelden te 
verwerken en beheren. Agouti bevat een collectie van projecten die beheerd 
worden door organisaties of individuen. Projectleden uploaden foto`s of 
video`s direct vanaf de geheugenkaart en voeren daarbij de locatie en andere 
gegevens in. Agouti importeert deze beelden vervolgens, leest datum, tijd en 
andere metadata direct van de beelden en groepeert deze vervolgens in 
reeksen die samen één bezoek (sequentie) vormen. Vervolgens annoteren 
gebruikers elke fotoreeks door deze van waarnemingen te voorzien met 
behulp van de gebruiksvriendelijke interface. Gegevens kunnen naderhand 
worden geëxporteerd voor verdere analyse in zelfgekozen software. Beelden 
en gegevens worden veilig gearchiveerd en op termijn, na toestemming van 
de projecteigenaar, overgebracht naar een museumcollectie. Gebruikers 
kunnen naar eigen inzicht kiezen om gegevens te delen met wetenschappers 
voor onderzoekdoeleinden. 

PRAKTIJKOPDRACHT AGOUTI 

 

Per twee- drietal heb je nodig:   
• Laptop 
• USB-stick of SD kaart met beeldmateriaal (map: Tuin van Piet) 
• Toegang tot testproject in wildcamera platform ‘Agouti’ (www.agouti.eu) 
• Pen/potlood 

 

JE GAAT IN TWEE- OF DRIETALLEN AAN DE SLAG MET HET 
BEELDVERWERKINGSSYSTEEM ‘AGOUTI’. AAN DE HAND VAN DE GEGEVEN 
OPDRACHTEN LEREN WE JE OM TE GAAN MET HET PROGRAMMA EN HOE JE 
VERKREGEN BEELDMATERIAAL ZO EFFICIËNT MOGELIJK KUNT VERWERKEN EN 
BEHEREN.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.agouti.eu/
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Voorbereiding 

• Start de laptop en meld je aan op www.agouti.eu   
(we gaan ervan uit dat je je al geregistreerd hebt in Agouti en over een 
persoonlijk account beschikt. Als dat niet het geval is volg dan de 
instructie op www.silvavir.com/workshop) 
 

• Ga naar het project ‘Wildcameracursus’ 

 

 
Opdracht 

Binnen het project ‘WILDCAMERA: zoogdieren in de achtertuin’ plaatsen de 
deelnemers volgens een vast protocol een wildcamera in hun tuin om te 
achterhalen wat er ‘s nachts allemaal rondscharrelt. Voor de lens van de 
wildcamera is een lokmiddel geplaatst in de vorm van een blikje sardines. 

Piet woont in een vrijstaand huis met een grote, open tuin in de buurt van het 
bos aan de rand van Nijmegen (zie afbeelding, rode stip). Hij is razend 
nieuwsgierig naar welke dieren er allemaal in zijn tuin voorkomen en nam 
daarom deel aan het project.  

De wildcamera heeft in de vier weken tijd dat hij in de tuin van Piet heeft 
gestaan veel beelden geregistreerd. Deze waarnemingen moeten op soort 
worden gedetermineerd en opgeslagen worden in een database voor onderzoek 
en bescherming. Agouti is een platform voor het verwerken en opslaan van 
wildcamerabeelden. Verwerk de beelden van Piet met behulp van Agouti 
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Importeren 
 

1. Ga naar het kopje ‘import’ en voeg een ‘nieuwe deployment’ toe. 
2. Klik op upload en selecteer vervolgens ALLE foto’s die te vinden zijn op de 

USB-stick. Eventueel kun je de foto’s ook naar het scherm toe slepen.  
3. Zodra het upload proces klaar is, klik je op ‘create sequences’ (NL: 

fotoreeksen aanmaken).  
4. Voeg een ‘sampling point’ toe en geef het nieuwe meetpunt de 

straatnaam van jouw huis. Zoom in op de kaart totdat je de punaise 
precies kan prikken in jouw straat. In werkelijkheid zou je natuurlijk de 
tuin van Piet prikken maar om te voorkomen dat iedereen dezelfde locatie 
kiest neem je je eigen straat.  
(Geavanceerd: In plaats van inzoomen op de kaart kunnen er ook 
coördinaten ingevoerd worden. Dat moet in de opmaak LAT LONG. Je de 
coördinaten kan je overnemen uit je GPS apparaat of bijvoorbeeld de 
website www.gpscoordinaten.nl gebruiken. Als de coördinaten juist zijn 
ingevoerd springt de punaise op de kaart naar de juiste locatie).  

5. Vul de overige gegevens van het sampling point in en rond je deployment 
af door onderaan de pagina op opslaan te klikken.  

 
 
Annoteren 
 

6. Ga naar het kopje ‘Annoteren’ en vind jouw toegevoegde ‘deployment’. 
Het deployment heeft de naam van jouw straat. Zie dat het 
voortgangsbalkje achter het deployment nog op 0% staat.  

7. Klik op annotate (NL: annoteren) en neem even een momentje om alle 
opties in de interface goed waar te nemen (balk onder de fotoreeks, aantal 
fotoreeksen, lijst aan waarnemingen, waarneming toevoegen etc.).   

8. ga aan de slag met het verwerken van alle fotoreeksen door 
waarnemingen toe te voegen.  

a. Klik rechtsboven op het kopje ‘add observation’ (NL: waarneming 
toevoegen) en selecteer de juiste soort.  

b. Voer het aantal (geslacht en leeftijd is niet van toepassing). 
c. Maak gerust extra notities van wat je ziet. 
d. Klik op opslaan.  

9.  Zodra alle fotoreeksen verwerkt zijn ben je klaar met het annoteren. Dit 
kun je controleren aan de hand van het voortgangsbalkje onder de kop 
‘Annoteren’  (100%).   

 


