
Audiowandeling WILDING

Praktische vragen

- Wat heb ik nodig?
➢ Opgeladen smartphone
➢ 4G-abonnement met locatiebepaling (gps) ingeschakeld
➢ Koptelefoon of oortjes
➢ WILDING-app (te downloaden via QR-code of via

despil.be/wilding)

- Hoe werkt WILDING?
1) Download de WILDING-app via www.despil.be/wilding of via

de QR-code op affiche of flyer.
Buttons/links

➢ WILDING Google Play Store
➢ WILDING App store

2) Je kunt de app uiteraard ook downloaden en activeren op de
locatie zelf in het Bergmolenbos.

3) Ga naar het Bergmolenbos in Roeselare. Op parking
Babilliestraat staat aangeduid waar de WILDING-ervaring
begint.

4) Activeer de app. Na een korte introductie en test start de
wandeling waarbij je je laat leiden door soundscapes,
verhalen en geluiden.

5) BELANGRIJK: Op het scherm van je smartphone zul je nog
enkele buttons zien, maar geen kaart. Houd de app tijdens
de hele wandeling actief.

6) Op het einde van de wandeling, krijg ook jij de kans om een
WILDING-verhaal in te spreken via je dictafoon en te delen

http://www.despil.be/wilding


met het publiek. Je kunt dat uiteraard ook op een later
moment doen, of thuis.

Veelgestelde vragen

- Is er gratis wifi op het terrein?
Nee, er is geen gratis WiFi op het terrein. Deze luisterervaring
werkt met gps , dus houd 4G ingeschakeld.

- Kunnen we een kaart krijgen met de locaties van de verhalen?
Dit is een verdwaalwandeling, er is dus geen kaart. Maar
misschien lossen we nu en dan wel een tip. Houd zeker onze
social media-kanalen in de gaten.

- Hoe activeer ik 4G in mijn smartphone?
Eens je de app start, wordt er toestemming gevraagd om

locatievoorzieningen te mogen gebruiken. Hiervoor dien je mobiele data
te activeren.

- Ik hoor tijdens de wandeling berichten en mails binnenkomen.
Hoe voorkom ik dat ik word gestoord?
Je kunt op je smartphone de focusmodus activeren, die blokt
bepaalde communicatie apps tijdelijk af. Of je kunt een
aangepaste focusmodus aanmaken, waarin je zelf bepaalt of je
gestoord mag worden. Zorg er wel voor dat de WILDING-app niet
wordt afgeblokt.

- Help, ik hoor niets
● Misschien staat het volume van media in de instellingen van

je smartphone niet luid genoeg.
● Heb je een bluetooth hoofdtelefoon? Mogelijk duwt de

verbinding met je hoofdtelefoon de inkomende audio weg.
○ Schakel de app helemaal uit.
○ Verbind eerst de bluetooth hoofdtelefoon met je

smartphone.
○ Activeer de app opnieuw.



- Wat als mijn smartphone verbonden is met mijn
hoorapparaat?
Uit onze testen blijkt dat dit de zaak complexer maakt. Dit leerden
we:

● Als je slechts aan één kant een hoorapparaat draagt, kun je
de 3D-audio niet horen zoals het moet. Gebruik als je kunt
een hoofdtelefoon.

● Draag je een hoorapparaat aan beide oren, dan zou je de
3D-audio wel moeten kunnen horen. Maar de ervaring leert
ons wel dat er meer onderbrekingen zijn of dat niet alle
audioverhalen worden opgepikt. Helaas hebben we hier nog
geen oplossing voor gevonden. Mogelijk kan de
Focusmodus hierbij helpen (zie hoger).

- Ik hoor een geluid, een verhaal of een soundscape op een
locatie die iemand anders daar niet hoort. Is dat normaal?
Uit de testen leerden we dat de ene smartphone de andere niet is
als het op locatiebepaling aankomt.
Sommige toestellen maken satellietverbinding. Andere toestellen
bepalen de locatie door actieve wifi- en bluetoothsignalen in de
omgeving te bundelen. Dat kan op vlak van exacte locatie als snel
20 tot 30 meter verschil maken in nauwkeurigheid, in sommige
gevallen wordt er zelfs informatie geskipt.
We hielden hier zoveel mogelijk rekening mee in de opbouw van
de wandeling, maar het is dus perfect mogelijk dat jouw toestel
een bepaald soundscape eerder of later oppikt dan het toestel van
een andere wandelaar.


