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Overkoepelend concept
Aanleiding
● Samenwerking tussen zes gemeenten
● Op zoek naar verbindende factor
● Op zoek naar onderscheidend vermogen; Onze plus-factor
Nut & Noodzaak
● Eenduidig profileren en ontwikkelen;herkenbaarheid voor bewoner en bezoeker;
“Wat heeft De Groote Heide te bieden.”
Kaders
● Authenticiteit
● Eigenheid individuele gemeenten
● Toch verbindend
● Aansprekend (toeristisch-recreatief)

De opdracht
Een overkoepelend, verhalend concept / een “verhaal”
dat de De Groote Heide en haar verschillende partners
in het gebied kunnen gebruiken als ontwikkelrichting.
Tevens toe passen bij de Natuurpoorten van DGH.

Expliciete en impliciete storytelling
Techniek van ‘Storytelling’ (hoofdpersoon, doel/ambitie, conflict, oplossing, resultaat)
Expliciete storytelling = de letterlijke vertelling (in woorden) van een verhaal via geschreven,
gesproken of gezongen tekst

Impliciete storytelling =
scenes, objecten, symbolen die een bestaand verhaal (kunnen) oproepen.

Conclusie &
samenvatting onderzoek
● De Groote Heide is één groot cultuurlandschap, man-made, niets is een

eenzijdige ontwikkeling van natuur, altijd in combinatie met de mens.
● Het is een groot gebied met deelgebieden, die door dat samenspel tussen
de natuur en het harde werken van de mensen een eigen ontwikkeling
hebben gekend.
● Het is een gebied dat zich kenmerkt door veel creativiteit en innovativiteit

● En een gebied dat nu nog steeds door mensen gebruikt wordt. Een
natuurgebied van rust en inspiratie.

Storytelling ‘tools’
● Expliciet (woord/tekst) en impliciet (beelden/objecten)

● De natuur als ‘ik’ persoon spreekt ‘jou’ als bezoeker aan
● Spelen met perspectieven, op een andere manier je zintuigen gebruiken
● Storytelling als reflectie van verleden en heden en als een kompas voor de
toekomst

“Vindingrijk”
Dit concept vertelt over het samenspel tussen mens en natuur. De verhalen
draaien om vindingrijkheid: creatieve vondsten van mensen, en wonderlijke
vondsten van de natuur.
De natuur en de mensen zijn karakters in deze verhalen. Omdat ze zo dicht
bij elkaar leven, heeft wat de een doet gevolgen voor de ander.
Verhalen met actie en reactie die soms leiden tot een verrassende

vindingrijkheid. Verhalen die hoe dan ook verwondering en bewondering
oproepen en jou uitdagen om zelf vindingrijk te zijn.

Hey, jou ken ik. Was je hier niet eerder? Dwalend over mijn heides, struinend door mijn bossen, of badend in mijn beken?
Je bent er weer....leuk.....ik ben blij dat je er bent... Niet dat wij het altijd goed konden vinden ;-). Ik weet nog dat je me
soms de haren letterlijk uittrok, of dat je mijn woeste manen kamde in mooie rechte percelen. Maar je hebt me ook met
hand en zand verdedigd, kwam voor me op. En waar ík me meestal geen zorgen maakte over de dag van morgen, was jij
al bezig te plannen hoe het er dan uit moest zien. Ik dacht dan: laat maar joh... maar jij had altijd plannen... ideeën, je zei
dan: 'zo wordt het nóg beter, mooier, succesvoller....natuurlijker!' En je ging weer aan de slag.... Meestal liet ik je begaan,
je had soms ook echt goede ingevingen. Vindingrijk noemen jullie dat geloof ik. Maar soms gaf ik ook tegengas. Dan zag
ik het toch nét even anders. Ik nam daar wat langer de tijd voor maar wist je toch te verrassen met hoe het óók kan. En
weet je wat het mooie was? We kwamen er altijd weer uit. Ik zou ook niet anders willen. Jouw watermolens, velden,
gewassen...al die inventieve oplossingen waar je mee kwam. Je had toch het beste met me voor, merkte ik dan. En daar
kunnen we verder op bouwen. Ik geniet nog steeds als ik zie dat ik je inspireer, van groot tot klein. Of je nu bij me dwaalt
en mijmert, met je trouwe viervoeter mijn paden ontdekt of mij als 1 grote speeltuin ziet om van te leren. 'Vind mij', denk
ik dan... Ik vind het mooi dat ik je op nieuwe ideeën breng en dat jij je doorontwikkelt. Maar ook dat je me steeds beter
bent gaan begrijpen. Begrijpt wat ík nodig heb. Jij noemt mij natuur. Maar dat zijn we eigenlijk allebei. En waar jouw
natuur wat opvliegender, energieker is en je nog wel eens in problemen brengt, is de mijne wat trager, geduldiger
misschien. En weet je wat? Ik hoop dat het nog lang zo mag blijven. Dat je jezelf mag vinden bij mij, dat ik je
kan blijven inspireren en op ideeën mag brengen. Dat mijn bossen, heides, beken, paden en velden een
vindplaats voor je blíjven. Ik beloof je; Je kunt altijd bij mij terecht. Welkom bij mij. Welkom op De Groote Heide

De Achelse kluis
Je bent altijd welkom bij mij, op deze vindplaats. Ik stel geen voorwaarden, maar bied je een oplaadpunt
voor rust, inspiratie, stilte en ontspanning. Neem je tijd, zet de zandloper, en kijk, hoor, ruik, proef en voel
wat er is. Verwonder je natuurlijk. Ik glimlach om jouw pogingen om het leven en de natuur de baas te
worden.
Hier hoef je niet je best te doen, maar mag je genieten van onze gezamenlijke creaties. Ik was hier al
eeuwenlang. Toen kwamen de mensen en die maakten mij tot een religieuze plek, waar gelovigen hard
werkten en daarbij rust en inspiratie vonden. Werken hoef jij hier niet te doen. Een vindplaats voor rust en
inspiratie ben ik nog steeds.
Voor mensen die in retraite willen gaan, of voor anderen die hier een sober leven leiden, maar vooral ook
voor jou!

Boomkroon ‘oplaadpunten’
• Opladen bij de Kluis, via oplaadpunten
• Gun elkaar even de tijd
• Een inspirerend pad over (of boven) de heide
Uithangplaatsen’
• Leen een hangmat en hang hem zelf op in
een bosperceel. Laat de natuur op je inwerken.
• Met hangmatten van verschillende stoffen en ingebouwde verhalen of geluiden.
• Enkel je mobiele telefoon en alle andere communicatiemiddelen inleveren als borg en neem de tijd.

(Passend bij thema bezinning)

Natuurpoort De Malpie
Watermensen noemen jullie jezelf wel eens. Mooi is dat. Vanaf de kant wisten jullie me wel te
temmen. In mijn armen was ík meestal de baas. En toch..
We hebben mooie dingen samen beleefd. Waar ik juist altijd in beweging ben, stroom, stond jij naast mij.
Zag jij mij als plek, in plaats van een moment. Jij vond in mij een vindplaats van energie, leven en
vermaak. Of het nu je mooie watermolen is waarmee je mijn stuwende kracht benutte om graan te
vermalen, of mijn water naar je gewassen liet vloeien. Het plezier dat je zocht, al zwemmend of kanoënd
in mijn stroming.
Je zocht me altijd op. Op de een of andere manier was ik je favoriete tante. Meer nog dan mijn broer de
heide of mijn zus het bos. En dat schept een band...
Tegenwoordig herondek je mijn waarde. Of het nu het leven is dat in mijn beekdalen ontstaat, of de
dieren en mensen die ik te drinken geef. Tot aan de verkoeling die ik breng in die stad van innovatie en
design verderop. Want je vindt me overal, van hier tot ginder, en overal werken we samen. Welkom bij
mij, de vloeibare natuur. Laat je verwonderen door de mogelijkheden die ik je bied...

Mini waterspeelpark
• Vindingrijkheid uitlokken via spelen met stroming, wallen,
kanalen, zand.
• Mechaniek van de watermolen.

'Gezonken nederzetting'
• Onderwaterwereld op 30 cm diepte (voor kinderen)
• glazen bodem kano
(passend bij het thema water)

Natuurpoort De Baronie i.o.
Vroeger waren er dagelijks mensen bij mij aan het werk. Ze bewerkten de heide, ze plukten bessen, kruiden en
paddenstoelen in het bos. Soms bleven zij ineens stokstijf staan. Op een open plek in het bos zagen ze een
heksenkring. Hier moest zich wel een kattendans hebben afgespeeld, snel doorlopen! Maar dan stapten ze bijna in
heksenboter of stuitten ze op een duivelsei. Griezelig..
Aan het eind van de dag gingen ze huiswaarts, navigerend op de kerktorens in de verte. Maar soms vertrokken ze
net te laat, dan viel de duisternis al bijna in, en dan veranderde dwalen in verdwalen... Mijn heide voelde dan
heidens, een plek van heksen, duivels en geesten.
In de schemering zagen zij angstaanjagende gestalten uit de mist opstijgen. En als de duisternis echt was
ingetreden, zagen zij dwaallichtjes die op hen af zweefden. Ongedoopte zieltjes die geen rust konden vinden.
Maar nog banger waren de mensen van de gloeiige die boven het moeras hing.
Ze zetten het op een lopen en probeerden dan een karrenspoor te volgen maar daar werden ze omver
gekegeld door een voorbijrazende stampvoet. Als er dan ook nog een onweer losbarstte waren zij hun
leven echt niet meer zeker. Het was de Wilde Jacht van de heksen. Met ratelende wagens en blaffende
honden raasden zij door het luchtruim. De vonken spatten er vanaf!
Maar vroeg of laat, altijd kwam de zon weer op. Dan lagen mijn heide en mijn bossen er weer vriendelijk bij. En
gingen de mensen met frisse moed weer aan het werk.
En nu ben jij hier. Ik ben benieuwd of jij net zo vindingrijk bent als de mensen van vroeger: wat zie jij in mijn bomen,
plassen? Menselijke trekken? Wat zie jij in de wolken die boven mij zweven?

De Groote Gezonde Heide
• Met kenner voedzame planten en paddenstoelen vinden
• O.l.v. lokale kok natuurlijke gerechten te verzinnen
• Koken zonder recept vooraf. De natuur bepaalt als chef het verrassingsgerecht.

Vindingrijk verbeelden
• ‘User generated content’ (upload je foto’s bv op Instagram)
• Fotografeer de natuur die haar menselijke trekken laat zien
(passend bij thema: sagen en legenden,
maar ook heksen en streekproducten)
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