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Associaties Vindingrijk
Vindingrijkheid van de natuur

Votes

Water zoekt het laagste punt

24

Uitgestippelde tocht met een Vespa.

12

weer(somstandigheden)

10

Rolstoel- en buggyvriendelijke routes

10

thema routes te paard.

3

seizoensgebonden thema's in de natuur

3

oude verbindingsroute naar de molenheide weer activeren waar mogelijk. 3
Soerendonk
zelf herstellend vermogen van de natuur

3

Water - spiegelbeeld

2

bosfunctie en kleurengamma van de Heide in de diverse seizoenen

2

seizoenenkalender DGH met daaraan gekoppelde thema en
bourgondische hoogstandjes

2

Winterslaap

2

Herken je plantje. Een soort quiz waar je het verschil van bomen en
planten kan herkennen.

2

Schutkleuren!

2

herstel na brand

1

vegetatie aanpassen aan waterstand

1

denneperen, dennenaalden, inspiratie voor natuur'knutselen'

1

Veel soorten vogels

1

water, zand, zon, wind, geur

1

terugkomst van dieren die hier eigenlijk al uitgestorven waren.

1

Vindingrijkheid van bevers tot kraanvogels tot de herfsttijlloos die elk hun
eigen perfecte moment in de Groote Heide hebben weten te vinde

1

eten en gegeten worden.

1

Planetenpad (her) ontwikkelen. Molen gebeuren sterker in de kijker
zetten

0

Veel kronkelpaden

0

natuur vindt altijd zijn weg om "door te gaan"

0

Paddestoelen in de herfst

0

timelapse natuur door de seizoenen

0

Aanpassen aan klimaatverandering

0

Activiteit in de natuur ontwikkelen tijdens een bepaalde route zoals bvb
bosspel

0

Schattenzoektocht in de natuur

0

Vindingrijkheid van de mens

Votes

thema & belevingsroutes

8

sporten en spelen met de natuur met de natuur of samen met de natuur

8

uitkijktorens/ uitkijkpunten, speciale punten creëren

7

functie van De Waag terug levendig maken.... ter plekke?

7

Hulpmiddelen zoals platformen, houten wandelpaden etc. Om de natuur
van dichterbij te kunnen bekijken.

6

Inter actieve wandel -en fietsroutes ontwikkelen op bepaalde plaatsen

6

Kunst in de natuur

4

Klankenbos

3

natuur als decor (voor creativiteit, coaching activiteiten, inspiratie)

3

bomen en planten bingo

2

Historiek - Wereldoorlog gebeuren

2

Op mooie zichtpunten een steun op een boom plaatsen voor een
schildersdoek om dit te kunnen schilderen. Doorkijk lijstje monteren

2

App om vogelgeluiden te herkennen.

2

Op plaatsen in natuur doorkijkjes creëren,om de schoonheid van de
natuu te tonen

2

Grensroutes verder (her) ontwikkelen

2

verbouwen eigen gewassen o..a kruiden

1

Architecturale parels omringt door natuur.

1

dieren inzetten voor beheer en onderhoud (schapen, runderen(

1

creeren van een land-mark als recreatieve bestemming zoals
fietsendoordebomen

1

Toegankelijkheid

1

Gebruik maken van natuurlijke producten, materialen en ingrediënten

1

wedstrijd voor kinderen wie de grootste paddestoel vindt

1

datgene wat er al is aan musea beter aan elkaar koppelen

1

terugbrengen van waterlopen

0

Doolhof

0

innovatieve mediatoepassingen

0

Ontginning van de heide

0

vistrap 't Mulke Achel

0

hermeandering van de Warmbeek (project in komende jaar?

0

Hoe een (voedsel)arm gebied is gekomen tot een BrainPort mét ruimte
voor de natuur

0

bepaalde watermolens restaureren

0

natuur als batterij

0

belevingspad (bever)

0

