
VAN VIN
NAAR VOET 
Een interactieve wandeltocht voor jongeren

Exploratieverslag - afstudeeropdracht IVN Natuureducatie 

Avans Hogeschool Breda 
Communication & Multimedia Design 

Evelien Close 
Pascalle Verwaters 
18-05-2021



2



VOORWOORD

Dit onderzoek is geschreven voor onze afstudeeropdracht en als onderdeel van de HBO bachelor Communication & Multimedia 
Design aan Avans Hogeschool in Breda. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode vanaf februari 2021 tot en met mei 2021. Tot 
en met juni 2021 zijn wij bezig met het ontwikkelen van het eindproduct. 

In dit afstudeeronderzoek is beschreven hoe de app VAN VIN NAAR VOET is ontstaan. Deze app is ontworpen voor een interac-
tieve wandeltocht die bedoeld is om jongeren te verbinden met de natuur. Dit hebben wij uitgevoerd in opdracht van IVN Na-
tuureducatie. 

Graag willen wij iedereen bedanken die ons  heeft geholpen tijdens dit onderzoek. In het bijzonder willen wij onze opdrachtgever 
Wim Ruis en Ido de Haan bedanken die ons vanuit IVN Natuureducatie hebben begeleid. Onze dankbaarheid gaat ook uit naar 
de boswachters van het Haringvliet en de Biesbosch die een grote rol speelden in ons ontwerpproces. De mensen die ons heb-
ben ondersteund tijdens het testen van de prototypes, het invullen van de enquêtes en ons te woord hebben gestaan tijdens de 
interviews zijn wij ook dankbaar. 

Als laatste willen wij graag nog onze afstudeerbegeleider Martin Leclerq bedanken, die ons ondanks zijn drukke schema toch 
waar nodig heeft begeleidt tijdens dit onderzoek.

We hopen dat dit afstudeeronderzoek een aanzet geeft om de connectie tussen jongeren en de natuur te herstellen. 

Pascalle Verwaters & Evelien Close 
Breda, 18 mei 2021 
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SUMMARY

Vraagstuk
In dit afstudeeronderzoek wordt er onderzocht hoe 
de connectie tussen jongeren (tussen de 18 en 26 
jaar oud) en de natuur kan worden verbeterd met 
behulp van storytelling en interactie. Aan de hand van 
de hoofdvraag “Hoe kunnen jongeren met behulp van 
storytelling en interactie zich verbonden voelen met 
natuurgebied het Haringvliet?” is er onderzocht wat 
de mogelijke oplossingen voor dit vraagstuk zouden 
kunnen zijn. Het is de wens vanuit IVN Natuuredu-
catie dat er een wandeltocht moet worden uitgezet 
in het Haringvliet, in combinatie met het door ons 
bedachten concept. 

Op dit moment ontdekt een groot deel van de Ne-
derlandse bevolking opnieuw de natuur. Het aantal 
downloads van deze routes verdubbelden van 52.000 
naar zo’n 100.000 downloads van fiets- en wandel-
routes.  Dat wil dus zeggen dat het ook steeds druk-
ker wordt in bekende natuurgebieden. 

Er zijn namelijk veel nadelen verbonden aan drukte 
in natuurgebieden, onder andere het achterlaten van 
afval en geluidsoverlast zijn daar gevolgen van. Vol-
gens de boswachters dragen de jongeren een groot 
deel bij aan de overlast in natuurgebieden. 

De boswachters van het Haringvliet en de Biesbosch 
hebben aangegeven dat zij de jongeren meer in 
natuurgebied het Haringvliet zouden willen zien, ze 
willen hen namelijk meer leren over de natuur. Zij zijn 
minder beïnvloedbaar en hebben minder besef over 
de gevolgen van negatief gedrag in de natuur. 

Er wordt op dit moment social media ingezet om de 
jongeren te bereiken, door hen te informeren over de 
actuele zaken die zich afspelen in het natuurgebied. 
Dit is echter niet genoeg om hen het gebied te laten 
bezoeken. Er zijn wel wandeltochten beschikbaar 
maar deze worden weinig tot niet gebruikt door jon-
geren. 
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Onderzoeksactiviteiten & conclusies 
Via experts, desk- en fieldresearch en de doelgroep 
hebben wij informatie verzameld waarmee wij ont-
werpcriteria hebben opgesteld. Dit dient als basis 
voor het iteratieproces. 

Het is bij ons ontwerp van belang dat de natuur een 
grote rol speelt. Om de jongeren aan te trekken moet 
er een innovatief concept zijn. Het moet volgens de 
boswachters educatief zijn zodat zij het natuurgebied 
beter begrijpen. Dit moet allemaal in de vorm van een 
wandeltocht worden gerealiseerd, en daarnaast moet 
het minimaal twee dagen duren vanuit IVN Natuure-
ducatie. 

Prototypes 
Er zijn tijdens dit ontwerpproces drie prototypes gere-
aliseerd die zijn getest door onze doelgroep. Op basis 
van de enquêteresultaten van het doelgroeponder-
zoek, de Peer 2 Peer en de testresultaten, hebben wij 
uiteindelijk het eindconcept VAN VIN NAAR VOET tot 
stand gebracht. VAN VIN NAAR VOET is ontwikkeld in 
de vorm van een app en uitgewerkt in Adobe XD. 

Resultaten 
De resultaten van de drie prototypes zijn goed ont-
vangen door de doelgroep. Vaak waren zij erg verrast 
door het concept, omdat zij niet hadden verwacht dat 
zij vanuit  het perspectief van een dier zouden moe-
ten kijken. Hierdoor veranderde hun kijk op de natuur.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een ontwerpcriteria die 
wij hebben meegenomen in ons huidige concept. Uit 
de prototype tests was ook gebleken dat Augmen-
ted Reality (AR) een goede manier is om de natuur 
te laten zien aan de jongeren, hierdoor kijken zij niet 
alleen op hun telefoon maar ook in het natuurgebied. 
Een belevingsopdracht (die onderdeel was voor een 
prototype) zorgde er voor dat de jongeren ook fysiek 
bezig waren. Ook ervaarden zij de natuur op een 
andere manier. Daarnaast ondervonden wij dat het 
gebruik van een kompas in combinatie met coördina-
ten mensen het gevoel van vrijheid geeft, waardoor 
zij ook beter in het natuurgebied rond moeten kijken 
en vertrouwen op hun richtingsgevoel. Deze elemen-
ten samen hebben er toe geleid dat VAN VIN NAAR 
VOET is ontstaan. 

Ontwerpoplossing 
VAN VIN NAAR VOET is een innovatieve wandeltocht 
die voor jongeren is ontworpen. De app VAN VIN 
NAAR VOET laat jongeren zich inleven in de dieren 
die leven in het Haringvliet door middel van AR en 
belevingsopdrachten. Er is geen vaste route omdat er 
gebruik gemaakt wordt van een kompas en coördina-
ten. Deze zullen de jongeren leiden naar een nieuwe 
locatie en opdrachten. Dit wordt gedaan door vijf 
dierenwerelden te presenteren in de app die naarma-
te de wandeltocht vordert allemaal unlocked worden. 
Het doel van de wandeltocht is om de connectie 
tussen jongeren en de natuur te verbeteren. 

5



INHOUD
INLEIDING 8
Onderwerp 9
Probleemstelling 10
Doelstellingen 12
Visies 14
Onderzoeksvragen 16
Onderzoeksopzet 17
THEORETISCH 
KADER 18
Doelgroep 19
Stakeholders 22
De connectie 
tussen mens 
en natuur 26
Inspiratie 28
Conclusie   
theoretisch kader 31
CONCEPTEN         
& ITERATIES 33
Iteraties 36
Concept 1:  
“Animal Walk” 41
Concept 2:  
“Verbonden met de natuur” 44
Eindconcept: 
“Van vin naar voet” 48

6



User journey 53
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 59
Conclusies  
en aanbevelingen 60
REFLECTIE EN 
DISCUSSIE 61
Reflectie� 62
Discussie 63
Implementatie 
plan 65
EVALUATIE 66
BRONNENLIJST 69
BIJLAGE 71          
Resultaten doelgroeponderzoek enquête 72 
Interview boswachter Haringvliet 73
Interview boswachter Biesbosch 75
Prototype Animal Walk 77
Prototype Verbonden zijn met de natuur 80
Iteratie schetsen 84
Interview over AR met Arfected 96

7



INLEIDING
Onderwerp, probleemstelling, doelstellingen, visies, 
onderzoeksvragen en onderzoeksopzet.
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ONDERWERP

In dit afstudeeronderzoek wordt onderzocht hoe jongeren met behulp van storytel-
ling en interactie een betere connectie kunnen krijgen met natuurgebied het Haringv-
liet in Zuid-Holland.       
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PROBLEEMSTELLING

IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) is 
in 2021 gestart met het organiseren van trektochten 
met een verhaallijn. IVN wil bezoekers van natuur-
gebieden iets bijbrengen over de natuur door kennis 
over te dragen aan bezoekers over de flora en fauna 
van een gebied. Dit willen zij doen door middel van 
een verhaallijn in combinatie met een meerdaagse 
trektocht. De trektochten zijn al uitgezet in de Bies-
bosch en in de Maashorst. 

Het probleem is echter dat het gebied in de Bies-
bosch te druk wordt, met als resultaat een vervuild 
gebied waar dieren zijn verjaagd. Om deze reden wilt 
IVN destination management inzetten om de bezoe-
kers te verspreiden naar het Haringvliet, waar naast 
de vogelaars en watersporters weinig bezoekers zijn. 
Het is niet de bedoeling dat het ook in het Haringvliet 
te druk wordt en dat de bezoekers daar niet goed 
zullen omgaan met het natuurgebied. Uit de expert 
interviews met de boswachters van het Haringvliet 
en de Biesbosch is gebleken dat het effectiever is om 
mensen te informeren over de situatie in plaats van 
hen op hun fouten te wijzen. 

Er komen voornamelijk 55-plussers naar het gebied, 
de boswachters zouden graag meer jongeren willen 
trekken om hen meer te leren over de natuur.  Als zij 
jongeren willen trekken, moet de wandelroute ook 
aangepast worden op deze doelgroep. Om de jon-
geren te trekken naar het gebied wordt er ook social 
media ingezet, maar dit heeft er tot op heden nog niet 
voor gezorgd dat zij meer naar het gebied komen. 

Ondanks alle felgekleurde prullenbakken, boswach-
ters of handhavers die natuur bezoekers aanspreken 
en diverse wetgevingen die een natuurgebied be-
schermen, zijn er alsnog bezoekers die zich niet aan 
de regels houden. Om deze reden hebben wij ons 
binnen dit afstudeeronderzoek gericht op de bron van 
het probleem: de vergeten connectie tussen mens 
en natuur. De mens staat niet boven de natuur, maar 
gedraagt zich hier wel naar. De trektocht is dan ook 
ingericht met het oog op de natuur, niet op de mens.

Voor beelden van natuurgebied het Haringvliet, zie 
figuur 1 t/m 4.  
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Figuur 1: Vogelijkhut. Bron: rootsmagazine.nl

Figuur 3: De lepelaar. Bron: ark.eu

Figuur 2: Artist impression van Scheelhoek, Zuiderdiep en  Blok de Wit. Bron: Trouw 

Figuur 4: De Haringvlietdam. Bron: Watersnoodmuseum
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DOELSTELLINGEN
De volgende kernwoorden zijn het belangrijkst binnen 
dit onderzoek:  
 
verbondenheid 
storytelling 
interactie
natuur
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Dit afstudeeronderzoek zorgt ervoor dat de natuur bezoekers van het Haringvliet zich meer verbon-
den voelen met het natuurgebied en zij zich… 

• kunnen verplaatsen in de dieren die leven in het gebied
• realiseren dat de mens een deel van de natuur is en daar niet boven staat 
• met behulp van storytelling en interactie educatief bezig houden met de natuur van het  
  gebied
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VISIES

Hier lichten wij onze visie toe voor dit afstudeeronderzoek. 
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Naarmate het project vorderde 
kwam ik erachter dat het niet alleen 
om een interactieve wandeltocht 
met een verhaallijn ging. Het was 
dieper, want het ging er uiteinde-
lijk om dat we de mens opnieuw 
wilden verbinden met de natuur. De 
mens denkt vaak boven de natuur 
te staan, maar dat is niet zo. Wij 
zíjn natuur. Als de lucht vervuilt is, 
hebben wij daar last van, want we 
hebben frisse lucht nodig. Als de bij 
uitsterft kunnen we geen groente en 
fruit meer consumeren, en ontbre-
ken er voedingsstoffen in ons dieet. 
Maar om mensen zich verbonden te 
laten voelen met een natuurgebied, 
dienen zij zich eerst in te leven in de 
flora en fauna. De indianen wisten 
dit al lang: “One does not sell the 
land people walk on”. De natuur is 
niet van ons, maar toch behandelen 
we het zo. En hoe mooi zou het zijn 
als we dit de deelnemers van een 
trektocht kunnen bijbrengen?

Het bedenken van verhalen is 
iets waar ik mij mee bezig houd 
sinds ik leerde schrijven. Het 
ontwikkelen van een storyline 
voor een trektocht trok mij dan 
ook heel erg aan. Tegelijker-
tijd wilde ik ook een interactief 
eindproduct ontwerpen, waar-
bij er niet alleen een verhaal 
verteld zou worden, maar de 
deelnemers ook daadwerkelijk 
iets konden bijdragen aan het 
verhaal. 

Ongeveer een jaar geleden 
ontdekte ik eindelijk waar mijn 
passie ligt. Ik vind het namelijk 
ontzettend interessant en leuk 
om een interactieve storyline 
te ontwikkelen waarbij beleving 
een grote rol speelt. De beleving 
die ik hiermee bedoel is een 
boodschap overbrengen door 
middel van mensen echt iets te 
laten ervaren. Door mensen iets 
te laten ervaren krijgen zij er 
meer begrip voor.

Ik kwam in contact met IVN Na-
tuureducatie waar een mooie op-
dracht open stond, namelijk een in-
teractieve wandeltocht ontwikkelen 
met een storyline door natuurgebied 
het Haringvliet. Toen ik er tijdens 
een interview met een boswachter 
van de Biesbosch achter kwam dat 
daar veel negatief menselijk gedrag 
plaatsvindt wilde ik hier graag iets 
aan doen. Het werd niet alleen de 
“leuke” interactieve wandeltocht 
ontwikkelen, maar het ging veel ver-
der dan dat. Want wat als ditzelfde 
gedrag ook in het Haringvliet ging 
plaatsvinden? 

Een connectie terugvinden met de 
natuur is belangrijk! Wij als mens 
zijn dit namelijk al heel lang kwijt. 
Dit komt doordat wij het land zijn 
gaan bezitten en dat heeft een 
negatief effect, omdat wij hierdoor 
denken dat het van ons is. Dat klopt 
niet, wij zijn namelijk maar een 
heel klein deel van de natuur die 
ontzettend veel aanrichten. Ik ben 
ervan overtuigd dat het anders kan, 
namelijk door de connectie tussen 
mens en natuur te verbeteren. Om 
een betere connectie te krijgen 
moet je eerst iets begrijpen. En hoe 
kun je het beste iets begrijpen? Door 
het echt zelf te beleven!

 

Evelien Close Pascalle Verwaters
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ONDERZOEKSVRAGEN

Hoofdvraag
 
“Hoe kunnen jongeren met behulp van storytelling en interactie 
zich verbonden voelen met natuurgebied het Haringvliet?” 

Deelvragen 
 

Wat voor gebied is het Haringvliet? 
 
 
Wie is de doelgroep?  
 

Hoe kunnen we het Haringvliet het beste tot zijn 
recht laten komen met behulp van storytelling en 
interactie?
 
 
Hoe spelen andere natuurgebieden in op het ge-
bied van natuurbeleving voor bezoekers?
 

Welke stakeholders zijn relevant voor de trektocht 
in het natuurgebied van het Haringvliet?
 

Hoe kun je AR toepassen in combinatie met sto-
rytelling en (natuur)beleving?

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de doelgroep 
een betere verbinding krijgt met de natuur?
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ONDERZOEKSOPZET

In de eerste twee weken hebben wij ons verdiept in de 
probleemstelling van het Haringvliet, wat behoorde tot de 
onderzoeksfase. We hebben dit met behulp van desk- en 
fieldresearch gedaan. Er waren hiervoor expert interviews 
afgenomen met de boswachters van het Haringvliet en de 
Biesbosch. Nadat de probleemstelling helder was hebben 
wij het Haringvliet bezocht zodat we een beter beeld had-
den over het gebied en wat voor activiteiten daar werden 
aangeboden. Op basis daarvan maakte wij een customer 
journey van ons bezoek en namen wij de inzichten mee 
naar de conceptfase. Daarnaast hebben wij ook bekeken 
wat voor apps er voor het natuurgebied beschikbaar waren 
en wat daar verbeterd aan zou kunnen worden.  
 
In de conceptfase zijn wij gelijk van start gegaan met een 
design sprint van vijf dagen. Het prototype dat daaruit 
voortkwam werd bij zowel 50-plussers als jongeren getest 
om te kunnen bepalen wie onze doelgroep zou kunnen wor-
den. Daarnaast wilden wij ook feedback ontvangen over 
het concept. Op basis van deze inzichten konden wij gaan 
kaderen wat de wensen en behoeftes van beide leeftijds-
groepen waren. Na deze design sprint deden wij een stap 
terug naar de onderzoeksfase om te onderzoeken welke 
doelgroep wij het meest interessant vonden, omdat we 
zonder een duidelijke doelgroep niet verder konden naar de 
prototype fase. 
 

Toen de doelgroep duidelijk werd in het onderzoek konden 
we verder gaan met de prototype fase. We maakten itera-
ties op het eerste concept uit de design sprint en deden 
ondertussen ook onderzoek naar de technologieën die 
interessant zouden kunnen zijn voor het concept. Daar-
naast voerden we ook kleine testen uit bij de doelgroep om 
snel tot inzichten te kunnen komen. Aan de hand daarvan 
hebben wij ons eindconcept aangescherpt.

In de realisatiefase gaan wij het eindconcept realiseren 
tot een ontwerp. Dit maakt het mogelijk om het high-end 
prototype VAN VIN NAAR VOET ook daadwerkelijk toe te 
passen in de wandeltocht van IVN Natuureducatie in het 
Haringvliet. Op basis daarvan kan het doorontwikkeld wor-
den tot een volledige wandeltocht. 
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THEORETISCH
KADER

Doelgroep, stakeholders, relevant onderzoek, inspi-
ratie en conclusie.
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DOELGROEP

Op dit moment ontdekt een groot deel van de Nederlandse bevolking op-
nieuw de natuur. De bezoekersaantallen op de site van natuurmonumenten is 
met wel 40% gestegen binnen een jaar. De bezoekers gingen dan ook vooral 
opzoek naar natuurgebieden en routes. Het aantal downloads van deze routes 
verdubbelden van 52.000 naar zo’n 100.000 downloads van fiets- en wandel-
routes (1).  Dat wil dus zeggen dat het ook steeds drukker wordt in bekende 
gebieden. Deze drukte brengt niet altijd wenselijk gedrag met zich mee. Er 
zijn namelijk veel nadelen aan de drukte in natuurgebieden, onder andere het 
achterlaten van afval en geluidsoverlast.  

Momenteel zijn er twee doelgroepen te vinden in het Haringvliet, namelijk 
55-plussers en gezinnen. Dit is gebleken uit de interviews met de boswach-
ters. IVN zou graag een nieuwe doelgroep willen trekken naar het Haringvliet. 
Zo wordt de drukte verspreidt tussen het gebied van de Biesbosch en het Ha-
ringvliet, wat is gelegen in NL Delta. “Ik zou er echt blij van worden als ik meer 
jongeren zou zien in het gebied”, vertelde de boswachter van het Haringvliet 
in het interview. Volgens de boswachter van de Biesbosch zijn “de jongeren” 
een erg interessante doelgroep omdat zij minder besef hebben over de natuur 
en ze zijn minder beïnvloedbaar. Bram van de Ven (AR-designer) gaf in een in-
terview aan dat de spanningsboog van de jongeren maar 4 seconden is, deze 
was voorheen 12 seconden. Het gevolg hiervan is dat het door deze redenen 
een uitdaging is om iets te ontwerpen voor deze doelgroep. 
 
Op dit moment blijkt dat er 46% meer jongeren op zoek gaan naar de natuur 
door de coronacrisis (2). Deze jongeren zorgen daarom ook voor meer drukte 
en ongewenst gedrag in de natuurgebieden, waaronder de Biesbosch volgens 
de boswachter van de Biesbosch. Zie figuur 5 en 6 voor de resultaten uit de 
enquête en voor de uitgebreide resultaten zie de bijlage op blz. 73.

De interviews met de boswachters zijn vanwege privacyredenen niet in te zien. 
De interviewvragen zijn in de bijlage op blz. 73 en 75. in te zien. Het interview 
met Bram van de Ven staat wel volledig in de bijlage op blz. 96.

Figuur 6: Aantal downloads van fiets- en wandelroutes op de website van Na-
tuurmonumenten (2021)

Figuur 5 : Aantal jongeren opnieuw opzoek naar de natuur door de coronacrisis 
(2021)
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WIE ZIJN DEZE JONGEREN? WAT IS HET GEDRAG VAN DE  
JONGEREN IN EEN NATUURGEBIED?

Om inzicht te krijgen over wie deze jongeren zijn is er een enquê-
te uitgezet en hebben er interviews plaatsgevonden. Hierbij was 
het van belang dat ze wel eens wandelen. Daarnaast is er reke-
ning gehouden met de bestaande leisure leefstijl “rustig groen” 
op advies van IVN Natuureducatie (3). Omdat dit niet gericht is 
op leeftijden maar op persoonlijkheden, past het niet helemaal 
binnen ons onderzoek. 

Een beschrijving van de wandelende jongeren is als volgt:
De jongeren bevinden zich in de leeftijdscategorie van 18 tot en 
met 26 jaar. Deze leeftijdscategorie is gekozen naar aanleiding 
van de enquête (zie de bijlage op blz. 72 om de resultaten te be-
kijken). Ze houden van beweging zoals wandelen of een andere 
sport in een natuurrijke omgeving. Ook zijn deze jongeren bezig 
met het volgen van een studie.
 
De natuurrijke omgeving waar zij wandelen is vaak in de buurt 
van waar zij wonen zodat ze niet al te ver hoeven reizen. Tenzij 
de wandeling een doel heeft zoals bijvoorbeeld een bepaalde 
route wandelen, of een dagje weg met de familie. Deze jongeren 
houden ervan om alleen of samen met een vriend/vriendin te 
gaan wandelen. De jongeren gaan voornamelijk wandelen met 
het idee dat ze opzoek zijn naar ontspanning en/of rust. Meestal 
lopen zij afstanden van maximaal 10 km per dag. Deze jonge-
ren zijn voornamelijk geïnteresseerd in een thema dat mysterie 
bevat.  
 
Zie de persona op blz. 21 voor een visueel beeld van de doel-
groep. 

Op dit moment vindt er veel negatief menselijk gedrag plaats in 
de meeste natuurgebieden. Negatief menselijk gedrag is volgens 
de boswachters onder andere vervuiling, massale druk op de 
buiten sector en geluidsoverlast. Het blijkt dat voornamelijk jon-
geren en corona toeristen dit gedrag toepassen in natuurgebie-
den. Uit meerdere interviews blijkt dat deze jongeren zich redelijk 
bewust zijn van negatief gedrag in natuurgebieden en wat dit 
negatieve gedrag zou kunnen aanrichten. Maar uit een uitvoerig 
onderzoek naar jongerenwaardering voor natuur en uit de inter-
views met de boswachters blijkt dat jongeren een mindere drang 
hebben tot het beschermen van de natuur en het landschap (4). 
Hier ligt dan ook een grote uitdaging om jongeren die waardering 
voor de natuur terug te laten vinden. De letterlijke vertaling van 
waardering is beseffen hoe belangrijk hij/het is (5). De jongeren 
geven zelf aan in de enquête dat zij graag meer willen leren over 
de natuur. Dit is een goed begin om hen te leren de natuur meer 
te gaan waarderen. Om die waardering terug te krijgen dienen 
deze jongeren zich meer verbonden te voelen met de natuur.  
 
Wat zijn de wensen en behoeften van deze jongeren?
 -  De jongeren willen er graag op uit en meer ontdekken van 
    de natuur 

-   De jongeren vinden ontspanning belangrijk tijdens een  
    activiteit 

-   De jongeren willen graag meer leren over de natuur om  
    zich heen 

-   De jongeren willen graag een doel voor ogen hebben 
 
-   Het uiteindelijke product mag een combinatie zijn van  
    digitaal en analoog
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DE DOELGROEP
De jongeren willen er
graag op uit en meer
ontdekken van de natuur
De jongeren vinden
ontspanning belangrijk
tijdens een activiteit
De jongeren willen graag
meer leren over de natuur
om zich heen
De jongeren willen graag
een doel voor ogen
hebben.
Het uiteindelijke product
mag een combinatie zijn
van digitaal en analoog.

DE NATUUR
De natuur wil dat wij als mens
meer aandacht hebben voor
de natuur
Wij als mens moeten de 
natuur
beter gaan begrijpen
Wij moeten ons als mens 
kwetsbaar
opstellen voor de natuur
Wij moeten als mens
de natuur waarderen en begrip
tonen voor de natuur

IVN NATUUREDUCATIE

IVN Natuureducatie vindt het
belangrijk dat er een meer-
daagse
wandeltocht wordt
georganiseerd
De meerdaagse wandeltocht
moet storytelling en interactie
bevatten
De meerdaagse wandeltocht
moet de actieve recreant als
doelgroep aantrekken
De meerdaagse wandeltocht
moet leerzame feiten bevatten
over de flora en fauna van het
natuurgebied

STAKEHOLDERS
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DE NATUUR (HET  
HARINGVLIET)

 
 
Waarom is de natuur (het Haringvliet) een belangrijke 
stakeholder?
Het probleem in de natuur ligt veel dieper dan alleen het 
Haringvliet. Het begint al vanaf de komst van de land-
bouw waar wij als mens begonnen met het domineren 
van de natuur. Dit is waar wij vervolgens de connectie 
verloren volgens Mary Clare (6). Daarnaast mogen wij als 
mens gebruiken maken van de natuur in het algemeen. 
De Indianen zeiden: 

“One does not sell the land people walk on.”
– Crazy Horse, Oglala Lakota (7)

Ook vindt er in de natuur veel negatief gedrag plaats 
zoals het achterlaten van afval of andere overlast, waar 
wij als mens schuldig aan zijn. Dit moet veranderen (de 
natuur kan niet altijd voor zichzelf spreken), maar wij 
als mens wel. Daarnaast is het van belang dat de wan-
delroute moet plaatsvinden in het Haringvliet en in de 
natuur zelf.
 
Over welke natuur hebben wij het eigenlijk?
Dit onderzoek is gericht op de oorsprong van de natuur 
maar ook op de natuur in het Haringvliet. De activiteit 
moet uiteindelijk het Haringvliet als hoofdonderwerp 
hebben en plaatsvinden in het natuurgebied.  
 
Het Haringvliet is een heel divers gebied. Er is zoet water, 
zout water, veel werkgronden, duinen, stranden, bossen. 
Kortom een dynamische natuur. 

DE BOSWACHTERS
De boswachters zouden
graag meer jeugd willen
zien in de natuurgebieden.
Ze zouden graag willen
dat de jongeren meer
begrip tonen voor natuurge-
bieden
en geen afval
achterlaten of overlast
veroorzaken.
Ze zouden meer social
media willen inzetten om
jongeren te kunnen
trekken naar de natuurge-
bieden,
maar ook om hen
ergens op te wijzen
Ze willen activiteiten
organiseren voor jongeren 
in de natuurgebieden
om hen aan te trekken.

DE HORECA
Omdat ons doel voor de
wandeltochten in het Haring-
vliet gericht is op een betere
connectie tussen mens en
natuur, hebben wij de horeca
niet zo zwaar meegenomen
in het onderzoek.
De horeca is namelijk voor de
mens en vaak niet op de
belangen van de natuur
gericht. Wel hebben wij de
keuze gemaakt om een
restaurant in het Haringvliet
als startpunt te gebruiken,
zodat er een toolbox kan
worden opgehaald door de
deelnemers.
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Het Haringvliet is een enorm gebied waar in verschil-
lende speciale gebieden zijn te vinden zoals de ventja-
gersplaten, slijkplaten, de bliek, het Quackstrand en een 
vogelboulevard. Omdat de natuur van Het Haringvliet 
zo rijk is aan verschillende soorten natuur is het gebied 
ook rijk aan diersoorten. Er leven voornamelijk vogels en 
vissen. 
 
Qua toeristische activiteiten staat het Haringvliet nog 
in de kinderschoenen. Er is nog niet zo veel gedaan aan 
toerisme en daarom is het ook minder druk in dit ge-
bied in vergelijking met de Biesbosch. Naast wandel- en 
fietsroutes, en de watertaxi is er slechts een activiteit 
die wordt aangeboden voor toeristen. Familie, vrienden 
of collega’s kunnen in een groep een boottocht maken 
en het Haringvliet ontdekken van dichtbij. Er kunnen 
wel watersporten beoefend worden zoals bijvoorbeeld 
kitesurfen (8).

IVN NATUUREDUCATIE 
 
Waarom is IVN Natuureducatie een belangrijke  
stakeholder?  

IVN Natuureducatie heeft een belangrijke rol in het pro-
ces omdat zij de opdrachtgever zijn. IVN Natuureducatie 
wil graag een vernieuwende interactieve wandeltocht 
door het Haringvliet om zo de bezoekersdrukte te ver-
spreiden in de NL Delta. Daarnaast zorgen zij ervoor dat 
er subsidie is voor het gehele project en dat het uiteinde-
lijk ook echt wordt uitgevoerd. 
 

BOSWACHTERS
 

Waarom zijn de boswachters van het Haringvliet en de 
Biesbosch een belangrijke stakeholder? 

De boswachters van het Haringvliet en de Biesbosch 
hebben tijdens het expert interview met hen naar voren 
laten komen wat zij belangrijk vinden voor natuurgebie-
den. Ze houden toezicht in natuurgebieden en handha-
ven wanneer mensen zich niet aan de regels houden. 
Door de coronabezoekers en het ongewenste gedrag van 
jongeren, moeten zij steeds meer ingrijpen. We hebben 
hun visie en conclusies dan ook meegenomen in het 
ontwerpproces, omdat zij meer dan op de hoogte zijn 
van wat er goed is voor een natuurgebied. Omdat beide 
boswachters dezelfde wensen hadden voor de toekomst 
van natuurgebieden, hebben wij dit kunnen meenemen in 
het proces. 
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DE HORECA
 
 
Waarom hebben wij de horeca niet meegenomen in ons 
ontwerpproces als een belangrijke stakeholder? 

IVN Natuureducatie heeft aangegeven dat zij de horeca 
een belangrijke stakeholder vinden voor de wandeltocht. 
Zij kunnen dan de overnachtingen voor de deelnemers 
van de wandeltocht verzorgen en restauranthouders kun-
nen maaltijden aanbieden. Volgens IVN Natuureducatie 
is een belangrijke kernwaarden voor de horeca onderne-
mers dat zij betrokken zijn bij de wandeltocht. Om meer 
te weten te komen over de meerwaarde van de horeca-
ondernemers verwijzen wij naar de website van IVN. 

Omdat ons doel voor de wandeltochten in het Haringvliet 
gericht is op een betere connectie tussen mens en na-
tuur, hebben wij de horeca niet zo zwaar meegenomen in 
de stakeholders die wij belangrijk vinden voor het onder-
zoek. De horeca is namelijk voor de mens en vaak niet 
op de belangen van de natuur gericht. Wel hebben wij de 
keuze gemaakt om een restaurant in het Haringvliet als 
startpunt te gebruiken, zodat er een toolbox kan worden 
opgehaald door de deelnemers. Deze toolbox is namelijk 
belangrijk voor de opdrachten die de deelnemers tijdens 
de wandeltocht gaan uitvoeren. 
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DE CONNECTIE
TUSSEN MENS
EN NATUUR

Waarom is de connectie met de natuur zo belangrijk?
Het is belangrijk dat wij als mens de connectie met de natuur terug 
kunnen vinden omdat wij erg afhankelijk zijn van onze omgeving en 
daar ook verbonden mee zijn. Zoals Einstein dacht en schreef over de 
natuur:
 
“Een doorzichtig web van causaliteit die elke plek op aarde met elkaar 
verbindt.” (6)
 
Deze connectie met de natuur en alles om zich heen schijnt de mens-
heid te zijn vergeten (6). De connectie zorgt ervoor dat wij beter met 
de natuur omgaan, want als je ergens een connectie mee hebt dan 
begrijp je het beter en toon je ook waardering voor de natuur. 
 
Dit is hetzelfde bij mensen: wanneer je elkaar begrijpt en aandacht 
hebt voor elkaar, voel je je meer verbonden met iemand. Vervolgens 
toon je dan waardering door complimenten, goedkeuring of cadeaus 
te geven (10). Naar aanleiding van verschillende testjes bij jongeren 
bleek dat ze door meer aandacht te hebben voor de natuur en door 
het te beleven met verschillende technieken, ze op een andere manier 
naar de natuur gingen kijken.

Hoe kunnen wij als mens de connectie met de natuur (het Haringv-
liet) terugvinden?
Gary Ferguson heeft een boek geschreven over wildernis therapie 
voor jongeren. Dit boek ging over probleemjongeren die 8 weken in 
de wilde natuur gingen leven. Het begon heel erg spannend maar na 
een tijdje ontdekten de jongeren hoe mooi en goed de natuur eigenlijk 
is (6). Dit wil dus zeggen dat je de natuur echt moet ervaren/beleven, 
voordat je die connectie met de natuur kan voelen. 
 
Om een betere connectie te voelen met de natuur moet je je verbon-
den voelen. Het verbonden voelen heeft verschillende kenmerken 
volgens Chris Elzinga waaronder (9): 
-   Ervaren
-   Afhankelijkheid
-   Verwantschap
-   Herkenning
-   Ontstaan uit een gemeenschappelijk bestaan
 
Het onderzoek van Elzinga hebben wij vertaald in de volgende stap-
pen in combinatie met meer onderzoek (10), zie blz. 27 voor de visua-
lisatie. 26



1. aandacht

3. kwetsbaar opstellen

2. begrijpen

4. waarderen / begrip tonen
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INSPIRATIE
HOE SPELEN NATUURGEBIEDEN IN OP 
HET GEBIED VAN NATUURBELEVING 
BIJ BEZOEKERS?

ZOEKPLAATJES – STADSARCHIEF BREDA
Zoekplaatjes is een concept met een bijzondere verzameling oude 
ansichtkaarten die kriskras door het bos staan (zie figuur 8). De foto’s 
staan op de plekken waar ze vroeger ook echt gemaakt zijn (12). 
 
Hoe spelen zij in op de beleving van het gebied?
-   Zij vertellen door middel van oude ansichtkaarten een verhaal over 
de geschiedenis van verschillende plekken in het bosgebied. Hier-
door zie je hoe het vroeger was en hoe de natuur is veranderd in een 
bepaalde tijd. 
 
Wat mist er aan dit product?
-   Zoekplaatje is een mooie manier om de geschiedenis te vertellen 
alleen het mist interactie met het gebied. Daarnaast is er ook geen 
route en weet niemand waar ze gevonden kunnen worden. 
 

 

AUGMENTED REALITY BRINGS THE REAL WORLD
De AR Perpetual Garden App biedt Augmented Reality aan in musea. 
Dit brengt oude historie terug in het hier nu door een dinosaurus 
geraamte met behulp van AR en het tot leven te wekken (zie figuur 
7). Het laat realistische 3D modellen zien waardoor het een unieke 
ervaring biedt voor jong en oud, en hen naar historie laat kijken op een 
andere manier (11). 

Hoe spelen zij in op de beleving van het gebied? 
- Door rond te kijken met een telefooncamera via de AR Perpetual 
Garden app wordt er geschiedenis tot leven gewekt. Met het laten 
zien van planten tot het tot leven laten komen van dinosaurussen. Dit 
biedt een ander perspectief aan de bezoeker van een museum.

Wat mist er aan dit product? 
- Deze app is specifiek gemaakt voor een museum, en daardoor zijn 
er beperkingen omdat het niet voor andere doeleinden is gemaakt. Als 
je niet in een museum bent kan je niet optimaal gebruik maken van de 
AR beleving. 
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FIGUUR 7  
Augmented Reality Brings the Real World 
Bron: Augmented Reality Brings the Real World 
into Natural History Dioramas with Data Visuali-
zations and Bioacoustics at the Carnegie

FIGUUR 8 
Zoekplaatjes – Stadsarchief Breda 
Bron: boswachtersblog.nl

FIGUUR 9 
De landkaart in de 
Haringvliet app 
Bron: Haringvliet 
app

FIGUUR 10 
Informatieborden in het Haringvliet 
Bron: voorneputten.nl
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HARINGVLIET APP 
De Haringvliet app kan worden gebruikt als je het Haringvliet gaat 
bezoeken (zie figuur 9). Hierin staat heel veel beschreven over het Ha-
ringvliet en de hotspots van dit gebied. Het geeft een mooi beeld van 
het natuurgebied en zijn omgeving. Je kunt ook een wiki gids vinden 
waarin allerlei weetjes over de dieren, de natuur en andere toeristi-
sche informatie zijn te vinden (13). 
 
Hoe spelen zij in op de beleving van het gebied?
-  De Haringvliet app is bezig met het informeren over het gebied, de 
dieren en toeristische informatie. De beleving mist een beetje in deze 
app. Er wordt daarnaast beloofd dat er een AR beleving in de app te 
vinden is. 

Wat mist er aan dit product?
-   Dit product mist interactie. Er wordt veel informatie verteld, maar je 
kunt er verder niks mee doen. Daarnaast mist er een AR-beleving die 
wordt beloofd en een goede routebeschrijving. 

INFORMATIEBORDEN IN HET HARINGVLIET VAN 
VOORNEPUTTEN.NL
In het Haringvliet staan al informatieborden voor het gebied zelf. Deze 
staan op allerlei interessante plekken voor het gebied (zie figuur 10). 
Hierop wordt verteld over de omgeving en daarnaast worden er ook 
interessante weetjes vermeld. Wanneer je meer informatie nodig hebt 
kun je gebruik maken van de QR-code die naar een website verwijst 
met een iets uitgebreidere uitleg over het gebied. 
 
Hoe spelen zij in op de beleving van het gebied?
-   Het gebied wordt visueel en tekstueel weergeven. Er is verder wei 
nig belevenis aan deze manier van informatie verspreiden. 
 
 Wat mist er aan dit product?
-   Er mist voor ons heel veel. Er is totaal geen beleving en interactie 
met het bord en de natuur. Daarnaast denken wij dat deze informatie 
ook op een andere manier kan worden weergeven.
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CONCLUSIE  
THEORETISCH KADER

Op basis van het voorgaande onderzoek ge-
noemd in het theoretisch kader, zijn er ont-
werpcriteria opgesteld. Deze zijn in het kort 
in deze conclusie te lezen.

Wandelende jongeren 
Momenteel ontdekt een groot deel van Nederland, waar-
onder de jongeren, de natuur opnieuw. Zo’n 46% van de 
jongeren gaat op dit moment op zoek naar de natuur door 
de coronacrisis. Dit brengt veel drukte en ongewenst gedrag 
met zich mee in de Biesbosch. De wandelende jongeren 
kunnen door een interactieve wandeltocht worden getrig-
gerd om een nieuw gebied te gaan verkennen namelijk 
het Haringvliet, waardoor de drukte kan worden verspreid 
tussen de gebieden de Biesbosch en het Haringvliet. De 
meeste jongeren hebben een mindere drang om de natuur 
en het landschap te beschermen. Om deze jongeren te 
motiveren het gebied te beschermen moeten ze waardering 
krijgen voor de natuur. Waardering ontstaat wanneer ze zich 
verbonden voelen met de natuur. 
 
Ontwerpcriteria 
-   De jongeren willen er graag op uit en meer ontdekken van  
    de natuur. 

-   De jongeren vinden ontspanning belangrijk tijdens een   
    activiteit
-   De jongeren willen graag meer leren over de natuur om  
    zich heen
-   De jongeren willen graag een doel voor ogen hebben. 
-   Het uiteindelijke product mag een combinatie zijn van  
    digitaal en analoog. 
 
De natuur 
Dit afstudeeronderzoek is gericht op het Haringvliet, maar 
het probleem ligt verder dan alleen bij dit natuurgebied. Als 
mens zijn wij de connectie verloren met de natuur. Dit geeft 
als reactie dat wij als mens minder waardering hebben voor 
de natuur en daardoor dus ook een mindere drang hebben 
om de natuur te beschermen. Hierdoor vindt dus veel ne-
gatief menselijk gedrag plaats waaronder vervuiling, ge-
luidsoverlast en drukte. Dit gedrag kan dus in positieve zin 
worden veranderd wanneer er meer waardering is voor de 
natuur.  Waardering krijg je wanneer je een connectie hebt 
en dat willen wij graag bereiken met dit onderzoek. Natuur-
lijk kunnen wij niet helemaal voor de natuur spreken, maar 
aan de hand van voorgaand onderzoek over wat de natuur 
nodig heeft en expert interviews met de boswachters heb-
ben wij ontwerpcriteria opgesteld.
 
Ontwerpcriteria 
 Het is voor de natuur belangrijk dat...
-   wij als mens meer aandacht hebben voor de natuur
-   wij als mens de natuur beter gaan begrijpen
-   wij als mens ons kwetsbaar gaan opstellen voor de  
    natuur
-   wij als mens de natuur waarderen en begrip tonen 
    voor  de natuur
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Boswachters
Naar aanleiding van de expert interviews hebben wij beslo-
ten dat wij het belangrijk vinden om de boswachters mee te 
nemen in ons ontwerpproces. Zij zijn op de hoogte van de 
problemen die zich in de natuurgebieden afspelen. 

Ontwerpcriteria 
- Ze willen meer jongeren trekken naar het Haringvliet

- Jongeren op een gepaste manier informeren over de 
  gevolgen van negatief gedrag in natuurgebieden. 

- Meer social media inzetten om jongeren te informeren    
  over wat er gebeurt in het natuurgebied.

- Meer activiteiten organiseren die bedoeld zijn voor de 
jongeren 

Horeca
IVN Natuureducatie vindt het belangrijk om de horeca te 
betrekken bij de wandeltocht. De horeca kan dan samen-
werken met hen door de overnachtingen en maaltijden te 
regelen voor de wandelaars. Ons doel is om de connectie 
tussen mens en natuur te herstellen, waardoor wij de ho-
reca tot nu toe niet als een belangrijke stakeholder hebben 
meegenomen in ons onderzoek. 

Ontwerpcriteria 
- IVN Natuureducatie heeft aangegeven dat de horeca het     
  belangrijk vindt om betrokken te raken bij de wandeltocht.

IVN
IVN is de opdrachtgever van dit project en mag daarom ook 
meebeslissen tijdens het ontwerpproces. Er zijn samen met 
IVN Natuureducatie een aantal ontwerp criteria opgesteld 
die van belang zijn voor het eindproduct. 
 
Ontwerpcriteria 
-   IVN Natuureducatie vindt het belangrijk dat er een    
    meerdaagse wandeltocht wordt georganiseerd 
-   De meerdaagse wandeltocht moet storytelling en 
    interactie bevatten.
-   De meerdaagse wandeltocht moet actieve recreanten   
    aantrekken als doelgroep.
-   De meerdaagse wandeltocht moet leerzame feiten  
    bevatten
 
Het concept 
Een meerdaagse wandeltocht waar vanuit het perspectief 
van de natuur met behulp van interactie een verhaal verteld 
wordt voor jongeren. Bij deze meerdaagse wandeltocht 
speelt beleving van de natuur een grote rol, omdat door het 
beleven van de natuur er een betere connectie kan worden 
gevormd met de natuur. Een betere connectie zorgt uitein-
delijk voor meer waardering voor de natuur.  
 
Ontwerpcriteria 
-   De beleving moet vanuit het perspectief van de natuur   
    worden verteld. 
-   De beleving moet de connectie tussen mens en natuur  
    versterken
-   De beleving moet interactie en storytelling bevatten. 
-   De beleving kan zowel digitaal als analoog zijn, of een  
    combinatie hiervan
-   De beleving moet techniek bevatten.  
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CONCEPTEN
& ITERATIES

Methodes, iteratieproces, concept 1, concept 2 en
het eindconcept. 
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DESIGN DESIGN METHODES

Start Februari

Maart

April

Deskresearch
Wat voor gebied is 
het Haringvliet?

Expert interviewDesign sprint

Enquetê Doelgroep interview

Stakeholder onderzoekDesign Sprint

Day in the life

Best, good and bad practices

Concurrentieonderzoek Deskresearch
probleem analyse Hoe spelen andere natuurgebieden 

in op het gebied van natuurbeleving 
voor bezoekers? Welke problemen vinden zich 

plaats in de natuur?

Wat voor apps bestaan er al voor het 
Haringvliet?
Wat kunnen wij meenemen uit deze 
apps?

Wie is onze doelgroep?
Wat is het gedrag van onze doelgroep 
in natuurgebieden?

Wie zijn de belangrijkste stakeholders?
Wat zijn hun ontwerpcriteria?

Wat voor apps bestaan er al voor het 
Haringvliet?
Wat kunnen wij meenemen uit deze 
apps?

Wat voor gebied is het Haringvliet?
Wie is de doelgroep van het 
natuurgebied?
Wat heeft het natuurgebied nodig?

Hoe kunnen we het Haringvliet 
het beste tot zijn recht laten 
komen met behulp van storytelling 
en interactie?

Hoe kunnen jongeren met behulp 
van storytelling en interactie zich 
verbonden voelen met natuurgebied 
het Haringvliet?

Wat voor activiteit-
en zijn daar te 
doen?
Wat is er kenmer-
kend aan het 
natuurgebied?
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ITERATIES

We kregen de opdracht van IVN Natuureducatie 
om een wandel- of fietstocht met een verhaallijn 
te creëren voor het Haringvliet waarbij gastheren 
betrokken zouden zijn. We wilden een verhaal 
gaan ontwerpen voor deze tocht, maar wel met 
onze eigen inbreng. Zo wilden we voorkomen dat 
het één richtingsverkeer zou worden en er vol-
doende interactie in de tocht verwerkt zou wor-
den.  

1. What-if scenario’s: keuze verhaal 
waarbij de deelnemers kunnen kiezen 
tussen opties, dit heeft invloed op de 
route.  
 
Het is lastig om een wandelroute te realiseren die twee dagen of 
langer duurt en verschillende kanten op kan gaan. Dat maakt het 
erg lastig om een route te creëren dat al zo groot is, zeker in com-
binatie met de horeca die een belangrijke stakeholder is.

 
2. AR verhalen met informatie over de 
natuur in het Haringvliet. 

3. “Elke stop maakt je top” waarbij de 
deelnemers tussendoor stoppen in de 
wandeltocht en opdrachten uitvoeren 
die goed zijn voor het natuurgebied. 

4. “Day in the life of….” Een dag in het 
leven van een dier uit het Haringvliet 
beleven als deelnemer tijdens een wan-
deltocht. 
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Dit element sprak ons heel erg aan omdat dit een goede insteek 
was om het doel te behalen en mensen te informeren over de 
dieren die leven in het Haringvliet. Tumucumaque is een installa-
tie die hetzelfde concept heeft, maar dan in de vorm van een VR 
experience. Zo reis je vanuit het perspectief van bijvoorbeeld een 
kikker of een vogel. 

 
5. Verschillende verhaallijnen over de 
dieren die leven in het Haringvliet die 
worden verteld in de wandeltocht. 

Het verschil tussen dit concept en het concept “Day in the life” is 
dat er hierbij dieren bij elkaar komen in het verhaal, en men zich 
niet verplaatst in het perspectief van het desbetreffende dier. 
Het wordt verteld met behulp van audio of een stuk tekst, dit zou 
dan kunnen zorgen voor het eenrichtingsverkeer wat wij juist niet 
wilden. 
 

6. Een wandeltocht creëren waarbij de 
deelnemers zich verplaatsen in het per-
spectief van een dier uit het Haringvliet. 
In deze wandelroute kunnen zij keuzes 
maken voor het dier die invloed hebben 
op de route en het einde van het ver-
haal. 

Dit concept is een combinatie van de verschillende concepten die 
wij hadden bedacht, zodat het afwisselend voor de deelnemer 
zou zijn in de wandeltocht. Het concept wordt uitgebreid uitge-
legd bij concept 1. De doelgroep voor de wandeltocht was op dat 
moment een actieve recreant omdat IVN de voorkeur had naar 
deze groep mensen. Het concept was daardoor voor een brede 
doelgroep was ontwikkeld. We konden om deze reden niet ieder-
een tevreden stellen. Het ontwikkelen van een prototype is lastig 
wanneer er geen duidelijke doelgroep gekozen is. Dit maakte het 
moeilijk om afwegingen te maken tussen verschillende soorten 
technologie. 
 

7. Op pad met de boswachter: een bos-
wachter die interessante feiten vertelt 
over het Haringvliet aan de deelnemers 
van de wandeltocht. 

8. Een wandeltocht waarbij de deelne-
mers terugkeren naar het Haringvliet, en 
een dag wandelen in de verschillende 
jaargetijden. Op deze manier kunnen 
zij de natuur op verschillende manieren 
waarnemen. 
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Het was lastig om dit te realiseren en deze iteratie ging ook tegen 
de wensen van IVN in. Hun voorkeur ging namelijk uit naar een 
meerdaagse wandeltocht met een overnachting. 

 
9. Foto opdrachten die verwerkt zijn in 
de wandelroute, waarbij de foto’s met 
een hashtag worden geplaatst op Insta-
gram. Op deze manier wordt de doel-
groep meer aangesproken en motiveren 
zij anderen om ook deel te nemen aan 
de wandeltocht. De foto’s benadrukken 
de problemen in de natuur en de flora 
en fauna.
 
10. Leven als een insect in het Haring-
vliet. De opdrachten in de wandeltocht 
vragen bijvoorbeeld om door het gras 
te kruipen, een foto maken van het per-
spectief van een mier of zaadjes te ver-
spreiden. De functie van insecten wordt 
ook aan hen verteld.

11. Een online platform waarbij mensen 
in het gebied een boom konden planten 
en in contact met elkaar konden komen. 
Daarnaast konden ze elkaars bomen 
gaan zoeken, elkaar motiveren om te 
zorgen voor hun planten en goed te zijn 
voor moeder aarde. De voortgang van 
de planten konden zij dan delen op het 
platform. 

12. Een wandeltocht met verschillen-
de personages die in het verhaal een 
familie vormen. De deelnemers voeren 
opdrachten uit die goed zijn voor de na-
tuur. Door deze opdrachten uit te voeren 
krijgt de wandelaar verschillende clues 
die uiteindelijk een vraagstuk oplost. 
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13. Een combinatie van een analoge en 
digitale tool. De wandelaar krijgt een 
analoge pakket mee die een routebe-
schrijving, what-if vraag, AR en een in-
teractieve vraag bevat. Deze opdrachten 
dragen een steentje bij aan een betere 
natuur in de wereld. Hierbij werd het 
natuur probleem van de bijen gekozen, 
met de achterliggende gedachten: “Hoe 
zou de wereld eruit zien zonder bijen?”
 
Het probleem van dit concept was dat het probleem van de 
bijen niet herleid kon worden naar het onderzoek dat wij hadden 
gedaan en ver weg stond van de dieren die leefden in het Haring-
vliet. Daarnaast waren wij erg gericht op wat de doelgroep wilden 
en hoe wij hen het beste konden vermaken tijdens een wandel-
tocht. We dachten niet vanuit de natuur en wat er goed was voor 
het gebied, iets wat wij heel belangrijk vinden voor dit onderzoek. 
 

14. De onderwaterwereld van het Ha-
ringvliet zichtbaar maken voor de deel-
nemers van de wandeltocht met behulp 
van verschillende technieken, zodat zij 
meer leven over de dieren onder water. 
teractieve vraag bevat.  
 
15. Een verhaal over verschillende vo-
gels die in het Haringvliet leven. Tijdens 
de wandeltocht ondervind je hoe ver-
schillende vogels leven en waar zij zich 
vestigen.   

16. De diverse natuur van het Haring-
vliet ervaren door zintuigen weg te ne-
men en de wandelaar een andere erva-
ring te bieden tijdens de wandeltocht. 
Dit wordt gecombineerd met een ver-
haal over de flora en fauna. 

39



17. Een wandeltocht gebaseerd op 5 
verschillende locaties die door mid-
del van buizen met elkaar in connectie 
staan. Op deze locatie kun je door mid-
del van deze buizen communiceren met 
elkaar. De gedachte hierachter was dat 
alles met elkaar in verbinding staat.

18. Een tocht door de natuur te laten 
voelen door het gebruik van antropo-
morfisme. Dat wil zeggen dat de natuur 
op verschillende plekken een menselijk 
tintje krijgt zoals bijvoorbeeld een echte 
bloedsomloop of een hartslag. Door de 
natuur als een mens te zien is het mak-
kelijker om een connectie te krijgen met 
het natuurgebied. (14)

19. Verbondenheid creëren tussen 
mens en natuur tijdens de wandeltocht 
die verdeeld is onder vijf fases, aan het 
einde van de route zouden de deelne-
mers zich verbonden voelen met de 
natuur. 
 
20. Navigeren met een kompas en co-
ordinaten in plaats van een routekaart, 
hierdoor staan mensen dichter bij de 
natuur. Door vaker op een kompas te 
kijken geeft dat je inzicht over de plek 
waar je bent (15). Ze kunnen zelf hun 
eigen route bepalen wat zorgt voor een 
gevoel van vrijheid . 

Voor de iteraties schetsen, zie de bijlage op blz. 84.
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CONCEPT 1:  
“ANIMAL WALK”

Het concept 
Een wandelroute die gebaseerd is op verschillende dierlijke per-
sonages vanuit het Haringvliet waaronder een bever, een zalm en 
een vogel. Wanneer de wandelroute begint kan er een van deze 
dieren worden gekozen. Er wordt dan bij elke stop een kort ver-
haal verteld over het gekozen dier. Vervolgens krijgt de wandelaar 
steeds de keuze uit 2 verschillende scenario’s. Deze scenario’s 
zijn gebaseerd op problemen die in de natuur plaatsvinden, zoals 
loslopende honden en auto’s die te hard rijden. Ook bepalen deze 
scenario’s de uiteindelijke route van de wandelaar om het interac-
tief en verrassend te houden (zie figuur 11).   

Het doel 
Door middel van een wandelroute met real life cases van dieren 
uit het gebied en de gevolgen hiervan bewust zijn te creëren bij de 
deelnemers over slecht gedrag in natuur. 

Bekijk het volledige prototype:
https://xd.adobe.com/view/97128c7b-f01b-423e-86d9-a2b-
097150292-c241/?fullscreen&hints=off

De user journey is te vinden op blz. 53. 
FIGUUR 11 
De Animal Walk app 
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Feedback op het concept
Een aantal personen hebben het prototype getest in de vorm van 
een wandelroute door een park met een prototype app gemaakt 
in Adobe XD. Het dier dat de testpersonen kon kiezen was een be-
ver. Bij deze test was het vooral van belang dat de testpersonen 
naar het concept keken, maar ook naar de User Experience en het 
User Interface. 
 
Het prototype werd als zeer positief ervaren. Hun gemoedstoe-
stand ging van een 7,7 naar een 9,4 gemiddeld. Het was een heel 
verrassend concept volgens de meeste testpersonen. Daarnaast 
gaf een persoon aan dat het je aan het denken zet. Ook was het 
doel volgens bijna alle testpersonen behaald. 
 
“Leuke manier van een wandeling, gezellig met meerdere mensen 
en je steekt er ook nog is wat van op” 
 
Een aantal opmerkingen
-   Er moet meer interactie zijn met de omgeving.
-   Ik zou gamification toevoegen aan de app.
-   Wanneer moet je het verhaal lezen/luisteren en wanneer 
    moet je in de omgeving kijken?
-   De route was niet helemaal duidelijk, een kaart zou handig zijn. 
-   De audio om het verhaal te vertellen was niet per se nodig,  
    voornamelijk omdat het lezen hen goed beviel. 
-   De app mag meer plaatjes bevatten. 
-   Het doel behalen had ook op een andere manier gekund. 

Voordelen 
X Het concept heeft een positieve wer-
king op de gemoedstoestand van de 
wandelaar.
 
X Het doel werd behaald met het ver-
tellen vanuit het perspectief vanuit een 
dier.  
 
X Het heeft voor de wandelaar een doel 
waar hij/zij naartoe werkt. Dat werd als 
zeer positief ervaren. 

Nadelen 
X Het is lastig om een route te realise-
ren die 2 dagen duur en alle kanten op 
kan lopen. 
 
X Het heeft geen interactie met de om-
geving
 
X Het heeft geen duidelijke route be-
schrijving. 
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Conclusie van het concept
Het denken vanuit het perspectief van 
een dier heeft een positief effect op het 
behalen van een doel. Hierdoor kan de 
wandelaar zich echt in een dier inleven 
en begrijpt ook waarom een dier zich zo 
gedraagt. 
 
Er vindt weinig interactie plaats in com-
binatie met de omgeving. Dit is wel heel 
erg van belang wanneer er vanuit de 
natuur wordt ontworpen. Dit zou in een 
nieuw concept opgelost moeten wor-
den. 
 
De app is volledig digitaal en dat heeft 
ook nadelen. Het is wel van belang dat 
er vanuit de natuur wordt gedacht. En 
daarom is een versie van papier niet de 
juiste oplossing. 
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CONCEPT 2:  
“VERBONDEN ZIJN MET DE NATUUR”

Het concept
Een wandeltocht met een opeenvolgend stappenplan waardoor er 
een connectie met de natuur wordt gecreëerd. Het stappenplan is 
als volgt:
 
1. De oorsprong
 
- Aandacht hebben voor de oorsprong van de natuur.

2. De natuur om je heen
 
- De natuur begrijpen.

3. De werkelijkheid
 
- Kwetsbaar opstellen voor de natuur om je heen.

4. Spiegel op jezelf
 
- Kwetsbaar opstellen voor de natuur om je heen.

5. Verbondenheid
 
- Waarderen/erbij horen.
 
Zie figuur 12 voor een visueel beeld van het prototype.

FIGUUR 12 
Verbonden zijn met de natuur prototype
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De oorsprong
Bij de oorsprong van de natuur is het van belang dat de wan-
delaar aandacht heeft voor hoe de oorsprong van de natuur is 
ontstaan. Tijdens dit gedeelte van de wandeltocht staat dus alles 
in het thema van de oorsprong van de natuur. Om het in een 
prototype te verwerken is er een korte animatie gemaakt van 40 
seconden, die zelf doorgeklikt kan worden. Deze animatie ging 
echt over ontstaan van de aarde en het leven op aarde.  
 
De natuur om je heen
Het is van belang om bij deze stap de natuur om je heen beter 
te kunnen begrijpen en te zien. Om dit te kunnen bereiken is er 
bedacht om een AR-filter op verschillende plekken in de route 
te gaan gebruiken. Om dit te testen is er een AR Snapchat filter 
gebruikt. Met als doel de onderwaterwereld te laten zien, iets wat 
je normaal niet zou kunnen zien.
 
De werkelijkheid
Om de werkelijke natuur te ervaren en de wandelaar kwetsbaar 
op te laten stellen tegenover de natuur, worden er tijdens de wan-
delroute een aantal belevingsopdrachten aangeboden.  Voorbeel-
den van deze opdrachten zijn:
-   Doe een blinddoek op en ruik eens goed. Wat ruik je allemaal?
-   Doe je ogen dicht en luister. Hoeveel verschillende vogels hoor 
    jij fluiten
-   Doe je schoenen en sokken uit. Loop een stukje van de route  
    zonder jouw schoenen en sokken. Hoe voelt dat?
 
Spiegel op jezelf
Tijden het gedeelte spiegel op jezelf is het belangrijk om de na-
tuur waar te nemen en te reflecteren op jou als mens in de natuur. 
Om te reflecteren op jezelf en tegelijkertijd het waarnemen van de 
omgeving bestaat er meditatie. Er is dus een meditatie opdracht 
bedacht voor het prototype waar je je richt op jezelf, je gevoel en 
de geluiden om je heen.

Verbondenheid
Volgens het theorie die eerder is beschreven in het hoofdstuk de 
natuur als stakeholder zou er een betere verbondenheid moeten 
ontstaan tussen mens en natuur. 

Het doel
De wandelaar een betere connectie te laten vinden met de natuur 
door middel van het zien, begrijpen en ervaren van de natuur 
waardoor er meer waardering ontstaat 

Bekijk het volledige prototype:
Deel 1:
https://xd.adobe.com/view/a302681a-c56b-499d-99e-
8-df7100a8b1dc-f651/
 
Deel 2:
https://muddy-brook-8552.animaapp.io/iphone-6-7-8-se-1
 
Deel 3 + 4:
https://throbbing-rain-5273.animaapp.io/?r=1&p=KzC0sZ0&s=ip-
hone-x-xs-11-pro-1
 
Het prototype is ook te zien in de bijlage op blz.80.  
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Feedback op het concept
De prototype test is prima verlopen. Ons doel om een betere con-
nectie vinden met de natuur is bij dit prototype gedeeltelijk gelukt. 
Er werd geroepen “Ik vond het op blote voeten lopen erg fijn, van 
mij mogen er meer van dit soort opdrachten in!” Ook werd er ge-
roepen dat het erg verrassend was. In een korte tijd hebben ze de 
natuur op een hele andere manier ervaren.
 
Een aantal opmerkingen:
-   Online is een prima tool voor een wandelroute voor deze  
    doelgroep.
-   Een animatie is fijn om naar te kijken en zelf te bepalen 
    wanneer je doorgaat. Daarnaast bevat het heldere informatie.
-   De AR-ervaring werd als bijzonder ervaren. Het was een goede 
    tool om een wereld te laten zien die je normaal niet kunt zien.
-   De testpersonen waren erg benieuwd naar het leven van dieren.
-   De nieuwsgierigheid naar het perspectief van verschillende 
    dieren was wel een van de meest voorkomende reacties.
-   De technische opdrachten hadden wat meer interactie mogen 
    bevatten.
-   De belevingsopdrachten werden als erg verrassend ervaren.  
    Dit veranderde hun kijk op de natuur. Voornamelijk het voelen   
    van de natuur onder de voeten bracht herinneringen bij hen           
    over vroeger wanneer zij in de natuur speelden. 

Voordelen 
X De AR-ervaring werd als bijzonder er-
varen, en liet de wandelaars echt rond-
kijken in de natuur. 
 
X De belevingsopdrachten waren erg 
verrassend, ook deed het hen op een 
andere manier naar de natuur kijken, 
voelen, ruiken en luisteren.
 
X De beleving van de natuur en de die-
ren heeft een positieve invloed op het 
doel een betere connectie krijgen.

Nadelen 
X De gehele ervaring bij elkaar had uit-
eindelijk niet het gewenste effect. Alleen 
het gedeelte van de belevingsopdrach-
ten en de AR-ervaring was al genoeg. 
 
X Het bevatte nog niet die spanning die 
de doelgroep voor ogen had.
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X De video is geen juiste tool voor een 
wandeltocht waarbij het om de natuur 
gaat. Je kijkt hierdoor niet naar de na-
tuur om je heen maar naar het scherm. 
Ook viel de concentratie erg snel weg bij 
de wandelaars.

Conclusie van het concept
De verbonden met de natuur wandeling 
geeft de wandelaar een andere positie-
ve kijk op de natuur. Het concept bevat 
een combinatie van storytelling en be-
leving die de wandelaar op een interes-
sante manier de natuur zou laten bele-
ven. Voornamelijk de AR-ervaring en de 
belevingsopdrachten hadden hierbij een 
positieve invloed.
 
Het probleem is daarentegen dat het 
concept nog niet in zijn geheel de het 
doel zou behalen. Ook bevatte dit con-
cept niet de spanning die de wandelaar 
had gewild. 

De video en de meditatie test gaven 
geen meerwaarde aan het concept. En 
de wandelaars waren vooral geïnteres-
seerd in het perspectief vanuit een dier 
en de belevingsopdrachten.
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EINDCONCEPT: 
“VAN VIN NAAR VOET ”

Het concept
VAN VIN NAAR VOET is een wandeltocht in het Haringvliet die 
vanuit het belang van de natuur is ontworpen en waarbij de dieren 
uit het gebied centraal staan. Tijdens de wandeltocht worden de 
deelnemers meegenomen in het leven van vis tot zoogdier. Bij 
elk dier hoort een verhaal die wordt verteld met behulp van AR 
en een belevingsopdracht die bij het dier past. De wandeltocht 
duurt maximaal twee dagen en bevat een overnachting. Zie figuur 
13 voor een visueel beeld van het prototype. Voor de uitgebreide 
UI-schermen zie blz. 53.

De route in de wandeltocht staat niet vast, omdat deze wordt 
bepaald door coördinaten. Op deze manier kunnen de wandelaars 
zelf hun route bepalen. De dieren die in de wandeltocht voorko-
men zijn de zalm, de oliekever, de bruine kikker, de lepelaar en de 
noordse woelmuis. 
 
De wandelaars van de wandeltocht beginnen bij een restaurant 
gelegen bij het Quackstrand. Hier start de wandeltocht en de 
toolbox voor de eerste opdrachten kunnen zij hier ophalen. Ook 
krijgen zij informatie over de VAN VIN NAAR VOET app die zij 
moeten downloaden om de wandeltocht te kunnen starten. 

Wanneer de wandelaars de app op hun telefoon hebben staan 
kan de wandeltocht beginnen. Ze ontvangen steeds coördinaten 
die hen brengen op een locatie om opdrachten te volbrengen. 

FIGUUR 13 
VAN VIN NAAR VOET app
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Op het moment dat zij een opdracht volbracht hebben krijgen zij 
nieuwe coördinaten. Elke dierenwereld bevat drie opdrachten die 
de wandelaars een kijkje geven in de wereld van een dier door het 
zelf te beleven. Wanneer zij de opdrachten van een dier hebben 
volbracht hebben zij een nieuwe dierenwereld vrijgespeeld, deze 
was voorheen nog niet zichtbaar in de app. 

Inhoud dierenwerelden 
De wandelaar krijgt in de app vijf dierenwerelden aangeboden. 
Deze bevat de volgende werelden: 

- Het Zalmrijk 
- Het Oliekever Imperium 
- De Bruine Kikker Wereld
- Het Lepelaarsnest 
- Het Noordse Woelmuis Hol 

We willen in dit concept naar voren laten komen dat de wandelaar 
in het leven duikt van een dier om zo meer begrip te kunnen tonen 
voor het leven in het natuurgebied. Het is voor ons belangrijk om 
de dieren eerst te begrijpen voor er begrip kan worden getoond, 
waardoor er een betere connectie tussen mens en natuur ont-
staat. Dat is dan ook onze taak in dit concept. 

Mysterie  
In eerste instantie zijn de dierenwerelden gesloten met een slot in 
de app zodat de wandelaars niet direct kunnen zien wat voor die-
ren de werelden bevatten. Dit wekt nieuwsgierigheid, is gebleken 
uit de interviews met de jongeren. Opdrachten die een mysterie 
bevatten viel bij hen in de smaak. Dit kwam ook naar voren tijdens 
de prototype test van dit concept. De zoektocht met de coördi-
naten zorgt ook voor nieuwsgierigheid omdat de wandelaars niet 
weten wat hen te wachten staat bij de volgende opdrachten. 

Storytelling 
Elke dierenwereld bevat drie opdrachten die de wandelaars mee-
nemen in het leven van de dieren. Zo kunnen zij zelf ervaren hoe 
het is om bijvoorbeeld een zalm te zijn. Deze opdrachten bevatten 
twee AR belevingen en een belevingsopdracht waarmee echt in 
de huid gaan kruipen van het dier.

We willen ons doel – een betere connectie tussen mens en 
natuur bereiken met behulp van storytelling. Dit willen wij over-
brengen met de eerder genoemde AR belevingen en belevingsop-
drachten. Dit blijft beter hangen dan een lange tekst over een dier 
die zij zouden lezen in een app, is ook gebleken uit onze testen 
(verwijzing). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van animaties 
om het verhaal te ondersteunen en bepaalde opdrachten uit te 
leggen, zoals een zalm die zichzelf voorstelt wanneer de wan-
delaars zich in het Zalmrijk bevinden. Er is gebruik gemaakt van 
show don’t tell bij zowel de animaties, de AR belevingen en de 
belevingsopdrachten. 

AR 
Naar aanleiding van ons prototype Animal Walk is gebleken dat 
er door de jongeren vraag is naar een goede balans tussen het 
kijken op hun telefoon en rondkijken in het natuurgebied. Daarom 
is er gekozen voor Augmented Reality, omdat dit hen de mogelijk 
biedt om de natuur op een andere manier te zien door het gebruik 
van technologie. Daarnaast is het innovatief en trekt dit jonge-
ren aan omdat zij regelmatig gebruiken van filters op Snapchat 
(bronvermelding). We vinden het ook belangrijk om de jongeren te 
verrassen door hen bepaalde aspecten te laten zien van de natuur 
die zij normaal niet zouden kunnen zien. Uit de daarop volgende 
testen is ook gebleken dat dit een goede toevoeging is om ons 
doel te bereiken. 

Voor de zalm hebben wij een filter ontwikkeld waarbij je een 
zalm voorbij ziet zwemmen en de gebruiker door te tikken op het 
scherm verschillende korte weetjes over de zalm te weten komt. 
We willen deze filter gaan uitbreiden tot een complete water-
wereld waarbij de wandelaar kan rondkijken en de onderwater 
dierenwereld ervaart. 
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De filter wordt dan uitgebreid met een school vissen van de zalm 
en tegelijkertijd komen zij meer te weten over de zalm zoals bij de 
eerste filter. 

Er wordt  voor een andere opdracht een infrarood filter nage-
bootst omdat het zicht van de zalm in infrarood is zodra hij niet 
zo goed in het donker kan zien (16). Deze werkt niet echt, maar 
geeft een impressie aan de wandelaars van de wandeltocht.  
 
Belevingsopdrachten 
Elke dierenwereld bevat een belevingsopdracht. Een belevingsop-
dracht houdt in dat je een deel van het leven van een dier ervaart 
door middel van een fysieke opdracht. Een zalm zwemt bijvoor-
beeld altijd in de flow, die hen brengt op hun bestemming in 
zoet- en zoutwater (17). Dit laten wij mensen ervaren door twee 
wandelaars te verbinden met een trekband. Een wandelaar trekt 
de ander mee in de flow. Er is hiervoor gekozen omdat de wande-
laars dan niet alleen met hun telefoon bezig zijn. Uit de test van 
de belevingsopdrachten is gebleken dat de jongeren de natuur 
dan op een andere manier bekijken en daarnaast meer te weten 
komen over het dier. 

Coördinaten 
De wandeltocht bestaat uit de aangeboden coördinaten die 
kunnen worden vrijgespeeld naarmate de opdrachten worden 
uitgevoerd tijdens de tocht. Er is gekozen voor het gebruik van 
coördinaten zodat de deelnemers van de wandeltocht dichterbij 
de natuur staan, omdat er dan geen echte route beschikbaar is. 
Ze dienen dan zelf op hun richtingsgevoel en de natuur te vertrou-
wen. Het gebruik van een kompas geeft wandelaars een gevoel 
van vrijheid (15). De wandelaars dienen hiervoor de Commander 
Compass app te downloaden op hun telefoon, hier kunnen zij de 
coördinaten invullen. Het kompas en de plattegrond in de app 
helpt hen dan de locatie van de volgende opdracht te vinden. 

Klantenservice
Hoewel wij dit concept hebben ontworpen vanuit het belang van 
de natuur, is het voor de wandelaars ook belangrijk om de klan-
tenservice te kunnen bereiken wanneer zij tegen iets aanlopen 
tijdens de wandeltocht. Er kan bijvoorbeeld iets kapot zijn in de 
toolbox die zij hebben ontvangen of de AR belevingen doen het 
niet waardoor zij niet verder kunnen met de wandeltocht. Maar ze 
kunnen bijvoorbeeld ook verdwaald zijn, of de Commander Com-
pass app niet helemaal begrijpen. Het is dan ook belangrijk dat er 
hulp voor de wandelaars beschikbaar is. 

De app bevat dan ook een chatbot die hen helpt en voorbeeld 
onderwerpen toont om hen zo snel mogelijk te kunnen helpen. 
Mocht het zo zijn dat zij nog steeds niet geholpen zijn, dan wordt 
er een telefoonnummer genoemd door de chatbot die zij kunnen 
bellen. 
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Voordelen 
X Een laagdrempelige manier voor jon-
geren om een betere connectie met de 
natuur te krijgen. Ze leren hierdoor ook 
de dieren uit het natuurgebied kennen. 
 
X  Wandelroutes bevatten vaak veel 
tekst en zijn niet ontworpen voor jonge-
ren, met het gebruik van storytelling en 
innovatieve middelen zoals AR en be-
levingsopdrachten wordt het voor hen 
aantrekkelijk om een deel te nemen aan 
een wandeltocht. 
 
X Het is digitaal door het gebruik van 
een app en de toolboxen worden herge-
bruikt, waardoor er geen papier nodig is 
om de wandelaars te informeren. Het is 
daarmee ook een milieubewuste wan-
deltocht.  
 

X Het is een unieke manier om de na-
tuur te ontdekken met behulp van de 
opdrachten, omdat er in Nederland nog 
geen wandeltocht is die dit op deze ma-
nier georganiseerd heeft. . 
 
Nadelen  
X  Het is ingericht voor de jongeren om-
dat er nieuwe technologie in voor komt. 
Wanneer ouderen deze tocht zouden 
willen lopen kan het zijn dat het voor 
hen lastig is om deel te nemen.
 
X Er is geen uitgestippelde route door 
de coördinaten, het kan hierdoor voor 
sommige wandelaars lastig zijn om een 
locatie te vinden.  

X De wandelaars zijn erg afhankelijk van 
hun telefoon, deze kan hierdoor snel 
leeg raken. Het is dan ook belangrijk dat 
zij een powerbank meenemen voor de 
wandeltocht. 
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Reflectie
- Het is belangrijk dat de app niet al te 
veel tekst bevat zodat de lezer niet af-
dwaalt tijdens het gebruik van de app. 

- De wandeltocht moet de connectie 
tussen mens en natuur verbeteren door 
de wandelaars zich in te laten leven in 
de dieren van het Haringvliet. 

- Het moet aantrekkelijk zijn voor de 
jongeren en tot op zekere hoogte een 
mysterie, nieuwe technologieën en een 
goede balans tussen het gebruik van de 
app en het rondkijken in de natuur. 

- De wandeltocht moet vanuit IVN Na-
tuureducatie minimaal twee dagen du-
ren, dat is hun eis. 

- In de productiefase betrekken wij de 
horeca bij ons concept omdat dit ook 
een eis vanuit IVN Natuureducatie. Zij 
willen gastheren werven die betrokken 
zijn bij de wandeltocht.

Op blz. 53 t/m 58 is de user journey weergeven.  

Om het prototype te bekijken via Adobe XD, zie deze link:
https://xd.adobe.com/view/adf4b3ac-9b89-4d39-9f69-3c20e82d-
9903-f8a7/
 
Om de Commander Compass app te downloaden die we hebben 
gebruikt voor dit prototype, zie onderstaande link. Deze app is 
alleen beschikbaar voor IOS:  
https://apps.apple.com/nl/app/commander-compass-go/
id340268949 
 
Om de infrarood Snapchat filter te proberen die we hebben ge-
bruikt voor dit prototype,zie deze link: 
https://www.snapchat.com/unlock/?type=SNAPCODE&uuid=-
02d75e1cf2564ff398df7897b4a2538b&metadata=01 
 

Om de Snapchat filter te proberen die we hebben ontwikkeld in 
Lens Studio, zie deze link: 
https://www.snapchat.com/unlock/?type=SNAPCO-
DE&uuid=f40d763bd1fc473b8d1856be12d9f3e2&metadata=01 
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CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN

Conclusies en aanbevelingen.
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CONCLUSIES
EN AANBEVELINGEN

Conclusie 
Er is tijdens het ontwerpproces geprobeerd zo goed moge-
lijk antwoord te kunnen geven op de volgende hoofdvraag:

“Hoe kunnen jongeren met behulp van storytelling en 
interactie zich verbonden voelen met natuurgebied het 
Haringvliet?”
 
Met behulp van het theoretisch onderzoek en de resultaten 
van de prototype testen zijn er ontwerpcriteria opgesteld 
die wij hebben aangehouden (te lezen onder het kopje: 
conclusie van de stakeholders). Mede door de iteratieslagen 
die wij maakten na het verwerken van de testresultaten na 
de prototype tests, maar ook met behulp van de expert- en 
doelgroep interviews, hebben wij het eindconcept VAN VIN 
NAAR  VOET tot stand kunnen brengen. 
 
VAN VIN NAAR VOET is een innovatieve wandeltocht die 
voor jongeren is ontworpen. De app VAN VIN NAAR VOET 
laat jongeren zich inleven in de dieren die leven in het 
Haringvliet. Dit wordt gedaan door vijf dierenwerelden te 
presenteren in de app die naarmate de wandeltocht vor-
dert allemaal unlocked worden. De werelden zijn in eerste 
instantie gesloten, totdat de jongeren de aangeboden op-
drachten volbrengen. 

Zij ontvangen coördinaten in de app die hen naar een 
nieuwe locatie brengt voor de volgende opdracht. De op-
drachten bestaan uit een AR beleving, waarbij zij worden 
door gelinkt naar Snapchat. Deze app is bekend onder de 
doelgroep. De andere opdracht bestaat uit een belevingsop-
dracht waarbij zij fysiek bezig zijn om in de huid kruipen van 
een dier, met behulp van een toolbox die zij ontvangen op 
bepaalde locaties.  
 
De app bevat animaties om het verhaal te ondersteunen 
en de opdrachten uit te leggen. Elke dierenwereld vertelt de 
jongeren op een interactieve manier over het leven van het 
dier, ondersteunt door een verhaal. Dit zorgt voor een betere 
connectie tussen de jongeren en de dieren die leven in het 
Haringvliet. Hierdoor tonen zij meer begrip voor het natuur-
gebied, omdat ze de dieren beter begrijpen en zich in hen 
hebben ingeleefd. 
 
Aanbevelingen 
Het is aan te bevelen dat IVN Natuureducatie zich niet 
alleen richten op de actieve recreant wat tot op heden 
het geval is, maar ook op de jongeren doelgroep. Op deze 
manier trekken zij ook jongeren naar een wandeltocht, en 
komen zij ook meer in aanraking met de natuur en worden 
zij ook geïnformeerd over de flora en fauna van een natuur-
gebied. Op de lange termijn kan dit zorgen voor meer begrip 
en verbondenheid tussen de jongeren de natuur. 60
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Voldoet VAN VIN NAAR VOET aan alle ontwerpcriteria?
VAN VIN NAAR VOET voldoet voor een groot deel aan de 
ontwerpcriteria die zijn vastgesteld. Tijdens het realisatie-
proces zullen de andere ontwerpcriteria worden meege-
nomen. De volgende ontwerpcriteria zijn verwerkt in het 
eindconcept:

De wandeltocht VAN VIN NAAR VOET biedt jongeren een 
wandeltocht aan die hen laat beleven wat de dieren in het 
Haringvliet meemaken, zodat zij een betere connectie krij-
gen met de natuur. Dit laat hen op een speelse en interactie-
ve manier met behulp van storytelling meer te weten komen 
over de flora en fauna van het natuurgebied. Zo worden de 
jongeren niet op ongewenst gedrag gewezen, maar juist ge-
informeerd over het gebied zoals de boswachters mensen 
ook eerst informeren.  
 
En omdat VAN VIN NAAR VOET in de vorm van een app 
wordt gepresenteerd, is het voor jongeren een bekend mid-
del. Daarnaast wordt er ook aan de natuur gedacht omdat 
er papierverspilling wordt tegengegaan, omdat er op de app 
alles op te zien en te lezen is.

VAN VIN NAAR VOET bevat AR beleving en belevingsop-
drachten die de jongeren fysiek uitdagen om uit hun com-
fortzone te stappen en zich in te leven in een dier zoals 
bijvoorbeeld de zalm. Het laat hen onbewust nadenken over 
wat een dier meemaakt en voelt. En dit verbetert de con-
nectie tussen de jongeren en de natuur. De AR belevingen 
zijn gelinkt met Snapchat, en dit wordt door veel jongeren 
gebruikt. Hierdoor is het voor hen een lage drempel om deel 
te nemen aan de wandeltocht. De coördinaten die leiden 
naar de opdrachten van de dieren maken het spannend, 
waardoor het ook een mysterie bevat omdat de jongeren op 
hun richtingsgevoel moeten vertrouwen. En daarnaast ook 
goed in het natuurgebied moeten rondkijken.
 
In de productiefase gaan wij de AR belevingen uitbreiden 
door een school vissen voorbij te laten zwemmen in een fil-
ter en de tweede dierenwereld van de oliekever uit te werken 
in de app. Daarnaast wordt er gekeken naar de wens van 
IVN Natuureducatie om de horeca te betrekken. Ons doel 
is de connectie tussen mens en natuur te verbeteren, deze 
was in eerste instantie niet meegenomen in het ontwerp-
proces. Maar omdat IVN Natuureducatie dit toch belangrijk 
vindt, gaan we onderzoeken wat de horeca nog meer zou 
kunnen bijdragen aan de wandeltocht VAN VIN NAAR VOET.

REFLECTIE
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Toen we nog niet waren begonnen aan dit onderzoek waren 
wij bezig met onze minor Experience Design & Innovation. 
Via die minor waren wij terecht gekomen bij IVN Natuure-
ducatie, omdat we daarvoor een opdracht aan het uitvoeren 
waren. De minor zelf is erg leisure gericht, was die opdracht 
erg gericht op het vermaken van de mens. Dit hebben wij 
dan ook genomen toen we begonnen aan dit afstudeeron-
derzoek. Een hele andere insteek dus. 

We begonnen dus met het ontwerpen van een wandeltocht 
die gericht was op het vermaak van de mens, met als doel-
groep de actieve recreant. Een groep die eigenlijk al goed 
omgaat met de natuur, en zich bewust is van de gevolgen 
van negatief menselijk gedrag in natuurgebieden. De reden 
achter de wandeltocht in het Haringvliet was natuurlijk om-
dat de Biesbosch te druk werd en de bezoekers verspreid 
moesten worden naar een rustiger gebied. Maar we kwam 
er al snel achter dat dit tot hetzelfde probleem zou leiden 
als bij de Biesbosch. Dus moesten we wel iets ontwerpen 
dat alleen vermaak was voor de mens? Moest er niet een 
diepere gedachten achter liggen? 

Tegen de wensen van IVN Natuureducatie in gingen we 
toch door met het ontwerpen van iets innovatiefs dat een 
boodschap had en mensen liet nadenken over hun mense-
lijke gedrag in natuurgebieden. Dat was de eerste insteek. 
Toen wij de boswachters gesproken hadden kregen we een 
nog beter idee, omdat zij aangaven dat zij graag jongeren 
wilden zien in het gebied en hen wilden attenderen op de 
problemen die plaats vonden in natuurgebieden. De proble-
men die plaatsvonden in de natuurgebieden werden voor-
namelijk veroorzaakt door coronabezoekers en jongeren. 
Er is niet gekozen voor de coronabezoekers omdat dit een 
tijdelijk probleem is en wij wilden ons richten op het gehele 
plaatje en een scenario dat ook na corona van toepassing 
zou zijn. Toen we dit idee presenteerden aan IVN Natuure-
ducatie konden wij hen toch overhalen om mee te gaan 
in dit concept. We lieten ons prototype Animal Walk zien, 
een verhaal dat werd verteld vanuit het perspectief van een 
bever. 
 
Naast de wensen van IVN Natuureducatie is er ook gekeken 
naar de wensen van de doelgroep. We interviewden zowel 
50-plussers als jongeren. Als snel werd het duidelijk dat 
beide doelgroepen andere wensen en behoeften hadden. 
De jongeren wilden vooral iets vernieuwends, dat kwam ook 
vrij vroeg in het proces naar voren, na ons eerste prototype 
Animal Walk. 

DISCUSSIE
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Zelf vonden wij het ook belangrijk om iets vernieuwends 
te ontwerpen. Naar aanleiding van de testresultaten uit de 
interviews, de enquêtes en de prototype tests zijn we uitein-
delijk voor de doelgroep jongeren gegaan. Een hele andere 
doelgroep dan die IVN Natuureducatie voor ogen had. Deze 
doelgroep wilde echter een wandeltocht die maar één dag 
zou duren, terwijl IVN Natuureducatie de voorkeur had naar 
een tocht van maximaal vier dagen. Samen zijn we tot een 
compromis gekomen om de wandeltocht twee dagen te 
laten duren. 

Er is veel onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijk-
heden voor een mogelijk ontwerp. Zo hebben een analoge 
tool voor de wandeltocht overwogen, maar ook een digitale 
tool. Omdat we vanuit de natuur wilden denken leek een app 
een milieuvriendelijke tool om in te zetten. 

De app is voor dit afstudeeronderzoek ontworpen en ont-
wikkeld in Adobe XD, dit is dus eigenlijk interactieve PDF. We 
hadden graag meer technische kennis willen hebben om de 
app daadwerkelijk te kunnen realiseren en in een app store 
te kunnen plaatsen. De app zou dan ook een AR optie kun-
nen bevatten en een kompas die leidt naar coördinaten, in 
plaats van twee losse apps zoals Snapchat en Commander 
Compass waarnaar wordt verwezen. De technische kennis 
hadden wij naar ons idee wel kunnen ontwikkelen, maar dit 
was niet haalbaar binnen de tijd die ons werd gegeven voor 
het afstudeeronderzoek. De wens IVN Natuureducatie was 
oorspronkelijk ook dat we de IVN app zouden aanvullen met 
ons eindproduct en het daarbij behorende verhaal. Door het 
onderzoek en het nieuwe doel die wij voor ogen hadden, 
was het voor ons niet praktisch om het door ons bedachten 
concept te verwerken in hun app. 
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IMPLEMENTATIE 
PLAN

HOE WORDT VAN VIN NAAR 
VOET OVERGEDRAGEN AAN IVN 
NATUUREDUCATIE? 

Wanneer het eindproduct is gerealiseerd is het tijd om de resultaten 
van het afstudeeronderzoek over te dragen aan IVN Natuureducatie. 
We hebben een aparte app ontworpen die zoals eerder genoemd 
tegen de wensen van IVN Natuureducatie in, niet is geïmplementeerd 
in de IVN app. Om deze reden gaan wij een advies uitbrengen voor 
IVN Natuureducatie zodat zij het concept kunnen gebruiken voor de 
wandeltocht die in 2022 wordt uitgebracht in het Haringvliet.
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EVALUATIE
Evaluatie over het ontwerpproces.
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Voorheen nam ik daar niet echt de 
tijd voor. En eerst moest ik er niet 
aan denken om een wandeltocht te 
gaan lopen, maar ook daar veran-
derde mijn mening over. Toch werd 
ik enthousiast door de opdracht die 
vanuit IVN Natuureducatie werd 
aangeboden. Het leek mij een uit-
daging om een interactieve wandel-
tocht te ontwerpen in een natuur-
gebied waar weinig te doen was en 
ook nog eens een nieuwe doelgroep 
zou moeten aantrekken. 

Pascalle en ik hebben tijdens de 
minor Experience Design & Inno-
vation ook veel samengewerkt, dit 
viel ook tijdens de coronatijd. We 
ontdekten dat we veel overeen-
komsten hadden omdat we beide 
storytellers zijn. Daarnaast merkten 
dat we goed konden samenwerken, 
dit heeft er toe geleid dat wij samen 
in het diepen zijn gesprongen en 
ons afstudeeronderzoek samen 
besloten uit te voeren. Juist in tijden 
van de coronacrisis was het prettig 
om met iemand samen te werken 
en te sparren, zodat ik er ook niet 
steeds alleen voor stond in mijn stu-
dentenkamer. Dit heeft ook geleid 
tot een grote dosis enthousiasme 
en motivatie, samen streefden wij 
naar een prachtig concept waar IVN 
Natuureducatie ook echt iets aan 
zou hebben. 

Het concept dat wij hebben be-
dacht sluit echt volledig aan op 
onze visies, namelijk een betere 
connectie tussen mens en natuur. Ik 
ben er dan ook trots op en ik hoop 
dat er meerdere wandeltochten in 
Nederland zullen zijn die dit concept 
zullen gebruiken. Ik ben er bijna ze-
ker van dat dit jongeren zou kunnen 
motiveren om de natuur in te duiken 
en het meer te gaan waarderen. Pa-
scalle en ik zijn daar het bewijs van. 
 
Tijdens dit afstudeeronderzoek 
hebben Pascalle en ik alles samen 
beslist, waardoor het eindconcept 
ook echt iets van ons samen is. 
Dit heeft eigenlijk alleen maar in 
ons voordeel gewerkt, want zo zijn 
wij met een ijzersterk eindconcept 
gekomen en hebben we elkaar 
alleen maar kunnen versterken. Ik 
wilde mij specialiseren in AR tijdens 
dit afstudeeronderzoek, maar ik 
merkte dat de technische kant mij 
niet altijd even goed ligt. Ik vind het 
interessant, maar ik ben en blijf een 
storyteller en een visual designer. 
Toch vond ik het interessant om 
storytelling te combineren met AR 
en te kijken waar dat naar toe zou 
leiden, en dat heeft toch tot iets 
moois geresulteerd: mensen zich 
laten verplaatsen in een dier van het 
Haringvliet. 

Het enige waar Pascalle en ik zich 
in hebben onderscheiden is dat 
wij op het moment dat wij richting 
het eindproduct gingen ik mij meer 
heb gericht op de AR beleving in 
de wandeltocht. Daarnaast hebben 
wij beide visuals ontworpen voor 
dit afstudeeronderzoek. Samen 
hebben wij de UI ontworpen voor 
de app VAN VIN NAAR VOET, dit is 
iets wat wij samen gaan voortzetten 
de komende weken en waar ik ook 
veel zin in heb. En omdat het mijn 
specialiteit is, kwam er ook een 
stukje UX-writing bij kijken omdat 
ik dit tijdens mijn stage bij Mobile 
Water heb geleerd. Dit is naar voren 
gekomen tijdens het ontwerpen van 
de prototypes. 

Ik begon aan dit afstudeeronder-
zoek met hele andere verwach-
tingen. “Een interactieve wandel-
tocht maken in het Haringvliet” 
was mijn enige gedachten. Iets 
innovatiefs ontwerpen. Maar het 
kreeg een hele andere wending, 
mijn blik op de natuur verander-
de door dit afstudeeronderzoek. 
Ik ben de natuur meer gaan 
waarderen merk ik. Wanneer ik 
buiten sta neem ik een moment 
om te genieten van de frisse 
lucht, vogelgeluiden en andere 
natuurelementen om mij heen. 

Evelien Close
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 Ik voelde me schuldig omdat wij 
iets voor de mens aan het creëren 
waren en zo waarschijnlijk hetzelfde 
probleem zouden gaan verplaatsen 
naar een ander gebied. Op dit punt 
sloeg onze mening om. We moeten 
iets vanuit de natuur gaan ontwer-
pen. Op deze manier kunnen we iets 
voor de mens en de natuur tegelijk 
betekenen. Hoe mooi zou dat zijn? 

Het onderzoek liep door en er 
werd ontzettend veel getest. Op 
dat moment kwam ik erachter dat 
Evelien en ik elkaar goed aanvullen. 
We hadden zonder dat wij het in de 
gaten hadden namelijk een eerste 
”bijna” high-fi prototype in elkaar 
gezet. We zijn een goed team sa-
men en streven ook allebei naar het 
allerbeste als wij iets gaan maken. 
We gaan niet voor een beetje maar 
gaan gelijk voor alles. Ook heb ik 
geleerd dat het streven naar iets 
perfects ook af en toe zijn nadelen 
kan hebben. Zoals dat bijvoorbeeld 
dingen te veel tijd kosten. 

Door dit onderzoek uit te voeren en 
me te verdiepen in de connectie tus-
sen mens en natuur heb ik zelf ook 
het gevoel dichter bij de natuur te 
staan. Ik heb steeds meer respect 
voor de natuur om mij heen en laat 
dit ook horen. 

Aan het begin van dit afstu-
deeronderzoek stond ik er erg 
open in. Ik wilde iets voor de 
mens ontwerpen wat als erg 
leuk zou worden ervaren. Toen 
er gesprekken plaatsvonden met 
verschillende professionals en 
ik erachter kwam dat er serieuze 
problemen waren zoals overvolle 
natuurgebieden, was ik best wel 
van slag. 

Wanneer wij gescheiden werkten 
ben ik iets meer bezig geweest met 
de beleving van bepaalde aspec-
ten zoals de manier waarop je de 
zalm het beste kon ervaren door 
middel van belevingsopdrachten. 
Hier hebben we gedeeltelijk samen 
onderzoek naar gedaan. Vervol-
gens heb ik het uitgewerkt als test. 
Ook heb ik me gedeeltelijk gericht 
op wat visuele aspecten zoals het 
vormgeven van een prototype die 
uiteindelijk niet is gebruikt voor het 
onderzoek.  Daarnaast heb ik mij 
ook beziggehouden met de user 
interface van de apps, en wil ik dit 
ook voortzetten komende weken. 
Maar eigenlijk hebben we veel taken 
samen gedaan of een beetje afge-
wisseld. Kortom een hele leerzame 
tijd geweest! 

Ik vind het ook belangrijk dat an-
dere jongeren dichter bij de natuur 
komen te staan, want jongeren zijn 
de toekomst. Doordat ik zelf nu een 
betere connectie heb met de natuur 
heb ik ook meer waardering voor 
de natuur. Hierdoor ben ik ervan 
overtuigd dat dit bij andere jonge-
ren ook kan. Door hen de natuur te 
laten ervaren en hen op een gepaste 
manier te informeren denk ik dat 
dat mogelijk is.     

 Ik vind het heel fijn dat ik samen 
met Evelien dit afstudeeronderzoek 
heb mogen meemaken. Vooral door 
de coronacrisis, was de motivatie 
soms ver te zoeken. Daarnaast 
vullen we elkaars kennis op een 
goede manier aan. We hebben 
namelijk allebei onze kwaliteiten 
waardoor we veel van elkaar leren. 
Ook hebben ik en Evelien ontzettend 
veel samengewerkt waardoor dit 
afstudeerproject echt ons project 
is geworden. Onze wegen zijn bijna 
nooit gescheiden geweest en hier-
door denk ik dat het eindconcept is 
geworden als hoe het is. Een goede 
combinatie van techniek en beleving 
waar wij samen naar streefden. 
 

Pascalle Verwaters
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-amphibians-supercharge-their-ability-to-see-infrared-
-light/#:%7E:text=Freshwater%20fish%2C%20amphibi-
ans%20supercharge%20their%20ability%20to%20see%20
infrared%20light%20%E2%80%8B%E2%80%8B,-Evoluti-
onary%20adaptation%20helps&text=Salmon%20migra-
ting%20from%20the%20open,ability%20to%20see%20
infrared%20light.

17 WWF Canada. (2014). Healthy salmon go with the flow 
[Short movie). https://www.youtube.com/watch?v=4Fv-
sEUvUDrY
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RESULTATEN DOELGROEPONDERZOEK ENQUÊTE  

Leeftijd 18-26 jaar en 52 deelnemers.

Wat is je geslacht?
Man

28,8%

71,2%

Vrouw

Waar kom je vandaan?
Elders

28,8%

71,2%

Zuid-HollandNoord-Brabant

11,5%

15,4%

73,1%

Hoe zou je het vinden als de 
horeca betrokken wordt?

Wel okeHoeft nietErg leuk!

Wat is jouw thuissituatie?
Samenwonend

28,8%
25%

Met huisgenotenThuis bij ouders

Woon je in de buurt van een 
natuurgebied?

11,5%

17,3%

57,7%

Aa
nt
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lg
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26
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Antwoord

50

25

0 Ja nee

Waar zou je tijdens deze interactieve 
wandel- of fietsroute het liefst slapen? 

Aa
nt

al
 d

oe
lg

ro
ep

 1
8-

26
 ja

ar

Antwoord

50

25

0 In een tent Camper Appartement Hotel

Ga je vaak naar een natuurgebied?

Hoe graag ga je naar een natuurgebied?

Gemiddeld antwoord: 7,5

Wat voor activiteiten onderneem je in 
een natuurgebied?

Wandelen, fotograferen, 
hond uitlaten

Wat is de reden dat je deze activiteit 
onderneemt?

Rustgevend, frisse neus halen, 
rust in je hoofd

Gebruik je een route? Zo, ja waar heb je 
deze gevonden?

Ze gebruiken geen route, ze weten
zelf de weg, wanneer nodig 
gebruiken ze Google Maps

Wat zou je graag willen weten over 
een natuurgebied?

Voornamelijk informatie over
dieren of geschiedenis, om meer te 

weten te komen over het gebied

Hoe zou je dit te weten willen 
komen?

App en/of informatiebordjes

Waarom?

"We leven in 2021, niets 
makkelijker dan een app openen"

Zou je geïnteresseerd  zijn in een 
interactieve wandel- of fietsroute?

81,3% is geïnteresseerd 

Hoe lang zou deze interactieve 
wandel- of fietsroute mogen duren?

1 dag heeft de voorkeur

1x per week2-3x per week Elke dagNiet vaak

Hoelang onderneem je deze activiteiten?
30-60 min15-30 min Een dagdeel1-2 uur

28,8%
23,3%

11,5%

9,3%
65,1%

2,
3%

28,8%
20,9%

11,5%

27,9%
48,8%

28,8%

71,2%4,7%

20,9%

74,4%

71,2%
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INTERVIEW BOSWACHTER HARINGVLIET

Haringvliet interview 19 Februari 12.00 uur. 
Wij zijn bezig met het analyseren van een probleem-
stelling van IVN, we willen het gebied Haringvliet gaan 
onderzoeken. In de Biesbosch zijn er teveel bezoekers 
waardoor dit meer verspreid moet worden naar andere 
gebieden die wat minder bezocht worden, zoals Haring-
vliet. Hiervoor wordt uiteindelijk een fiets- of wandel-
tocht voor ingezet om een extra activiteit aan te kunnen 
bieden voor bezoekers, zodat het toerisme meer wordt 
verspreid. We zouden graag meer willen weten over 
natuurgebied Haringvliet.   
 
Wat is je naam en wat houdt het precies in om bos-
wachter te zijn?  
 
Hoe lang ben je al boswachter?  
 
Waarom ben je boswachter van dit gebied? 
 
Hoe is het Haringvliet precies ontstaan? 
Hoe kun je het gebied beschrijven van Haringvliet, 
wat maakt het precies interessant? 
 
Wat maakt Haringvliet, Haringvliet? Zijn er weetjes 
over het gebied die mensen weten, en wat zijn deze 
dan? 
 
Wat voor activiteiten zijn er te doen in Haringvliet?  
 
Wat voor activiteiten zouden er nog moeten komen 
in Haringvliet? 

Wat voor bezoekers komen er momenteel naar Ha-
ringvliet?  
 
Hoeveel bezoekers ongeveer en hoe verschilt dit per 
seizoen?  
 
Wat voor bezoekers zouden er volgens jou moeten 
komen naar Haringvliet?  
 
Hoe zou je het denk je kunnen aanpakken om die 
bezoekers daadwerkelijk te laten komen naar het 
gebied?  
 
Sommige bezoekers begrijpen niet wat de gevolgen 
zijn van afval gooien op de grond, en het verstoren 
van slaapplaatsen van dieren of zij zorgen voor an-
dere overlast..  
 
Welke risico’s heeft toerisme op de natuur? 
 
Wat wordt er al gedaan om deze risico’s te vermij-
den? 
 
Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat mensen hun 
gedrag veranderen en meer respect hebben voor de 
natuur?  
 
Wat voor gedrag vertonen de bezoekers die Haringv-
liet bezoeken?  
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Hoe spreek je mensen op hun gedrag aan in het 
gebied?  
 
 
Hoe komt het dat mensen zo met de natuur om-
gaan? 
 
Eerder hebben wij het gebied in de Biesbosch een 
wandeltocht met een interactief verhaal ontwikkelt. 
Dit zijn audioverhalen die gedurende de vierdaagse 
wandeltocht beluisterd kunnen worden. Gastheren 
zoals hotel- en restauranteigenaren werken hieraan 
mee, en de plekken zijn ook gekoppeld aan het ver-
haal. We laten je hier graag een audiofragment van 
horen. - In het kort uitleggen waar het verhaal over 
gaat - (Fort Bakkerskil)  
 
Wat zou je vinden van zo’n fiets- of wandeltocht?  
 
Hoe zou je de fiets- of wandeltocht op een natuur-
vriendelijke manier kunnen aanpakken?  
 
Weet je zelf al wat voor gastheren (hotel- en res-
tauranteigenaren, of misschien zelfs een veerpont 
of een kluizenaar noem het maar op) hieraan mee 
zouden kunnen werken?  
 
Hoe zou je gastheren enthousiast kunnen maken 
voor de fiets- of wandeltocht?  
 
Weet je toevallig nog op welke websites of welke 
boeken eventueel nog interessant voor ons zouden 
zijn om meer te weten te komen over het toerisme 
gedrag, of over het natuurgebied, en de relatie tus-
sen toerisme en natuurgebieden?  

Heb je tot slot nog tips over hoe we ons project kun-
nen aanpakken, of misschien iets anders?
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INTERVIEW BOSWACHTER BIESBOSCH

Interview boswachters Biesbosch 4-2-2021 
Wij zijn bezig met het analyseren van een probleem-
stelling van IVN, we willen het gebied Haringvliet gaan 
onderzoeken. In de Biesbosch zijn er teveel bezoekers 
waardoor dit meer verspreid moet worden naar andere 
gebieden die wat minder bezocht worden, zoals Ha-
ringvliet. Hiervoor wordt uiteindelijk een fiets- of wan-
deltocht voor ingezet om het gebied wat interessanter 
te maken. We zouden graag meer willen weten over de 
natuurgebieden en het gedrag van bezoekers. 

Wat is je naam? 
Wat houdt het precies in om boswachter te zijn?

Hoe lang ben je al boswachter? 

Wat is speciaal aan het natuurgebied waar jij bos-
wachter bent? 

Wat voor natuur bedreigingen zijn er in het natuur-
gebied? 

Wat voor bezoekers zijn er precies in het natuurge-
bied? 

Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat mensen hun 
gedrag veranderen en meer respect hebben voor de 
natuur? 

Wat voor gedrag tonen de bezoekers in het natuur-
gebied? 
 
Hoe spreek je mensen op hun gedrag aan in het 
gebied? 

Hoe komt het dat mensen zo met de natuur om-
gaan?

Wat voor bezoekers zouden jullie graag willen trek-
ken? 

Wat is er nog meer gedaan om meer bezoekers te 
trekken, en heeft dit gewerkt? 

Zijn daar cijfers van die wij zouden kunnen zien?

Hoe zou je het denk je kunnen aanpakken om die 
bezoekers daadwerkelijk te laten komen naar het 
gebied? 

Hij zou onze uitkomst graag willen zien! 

Wat zou je vinden van zo’n fiets- of wandeltocht? 

Hoe zou je de fiets- of wandeltocht op een natuur-
vriendelijke manier kunnen aanpakken? 
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Weet je zelf al wat voor gastheren (hotel- en res-
tauranteigenaren, of misschien zelfs een veerpont 
of een kluizenaar noem het maar op) hieraan mee 
zouden kunnen werken? 

Hoe zou je gastheren enthousiast kunnen maken 
voor de fiets- of wandeltocht?  

Weet je toevallig nog op welke websites of welke 
boeken eventueel nog interessant voor ons zouden 
zijn om meer te weten te komen over het toerisme 
gedrag, of over het natuurgebied, en de relatie tus-
sen toerisme en natuurgebieden? 

Heb je tot slot nog tips over hoe we ons project kun-
nen aanpakken, of misschien iets anders? 
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PROTOTYPE ANIMAL WALK
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PROTOTYPE VERBONDEN ZIJN MET DE NATUUR
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ITERATIE SCHETSEN

Proces “Animal Walk”
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“Proces Animal Walk”
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ITERATIE SCHETSEN

Proces “Verbonden met de natuur”
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Proces “Van vin naar voet”
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Proces “Van vin naar voet”
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Proces “Van vin naar voet”
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Proces “Van vin naar voet”
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Proces “Van vin naar voet”
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Proces “Van vin naar voet”
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Proces “Van vin naar voet”
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Proces “Van vin naar voet”
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Proces “Van vin naar voet”
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INTERVIEW OVER AR MET ARFECTED

Interview vragen Arfected – Bram van de Ven  20-
04-2021
Voor ons afstudeeronderzoek willen wij graag begin-
nen met Augmented Reality (AR). We zijn bezig met 
het ontwikkelen van een interactieve wandeltocht voor 
jongeren. Wij willen bijvoorbeeld dieren modelleren en 
deze laten bewegen. We hebben eerder Adobe Aero 
gebruikt i.c.m. met afbeeldingen, maar dit programma 
liep steeds vast. We weten niet zo goed waar we moe-
ten beginnen. We hopen dat je ons daarom advies kunt 
geven op het gebied van Augmented Reality.

Hoe kan je het beste beginnen met AR? 
Dat hangt af van de functionaliteit. De software van 
Lens Studio is beperkt omdat je aan Snapchat vast-
zit, die geeft bijvoorbeeld geen locatie af. Je kan daar 
geen externe database mee linken, dus dat wordt 
moeilijk. Het is wel makkelijk om daar een proof of 
concept in te maken. In Snapchat zitten er al bepaalde 
lenzen in. Kijk dus wat je echt in je proof of concept 
wilt hebben, en wat daarin belangrijk is. De jongere 
doelgroep is geïnteresseerd in Snapchat. WebAR, is 
een goed voorbeeld als je bijvoorbeeld een locatie wilt 
gebruiken, je kan er heel veel mee. Je kunt linken aan 
externe databases, enzovoort. Bij WebAR open je een 
website die vervolgens je camera opent en daarmee 
opent jouw browser AR. Je kan hiermee een gps, 
gyroscoop en meer gebruiken. De functionaliteit stopt 
ergens bij WEBAR dus de AR kan beter in Snapchat 
worden gebruikt, dat is makkelijker. Je kunt meer met 
externe websites doen, maar de tracking is iets min-
der dan bij bijvoorbeeld Snapchat. 

Welke AR software is aan te raden?
Zappar - 8th Wall – Blippar, zijn platformen die je kunt 
gebruiken.Bij Zappar kun je een hobby account aan-
maken. 

Hoe kun je een gemodelleerd 3D-objects laten be-
wegen in AR software? Heb je daar code voor nodig? 
Lens Studio is wat makkelijker, een animatie kun je 
exporteren en daarnaast de textures en materials. 
Die importeer je vervolgens in lensstudio. In Zappar is 
het wat lastiger, daar moet je de animatie in het pro-
gramma tracken door een aantal stappen te volgen. 
De animatie kun je dan in het programma zetten. Ik 
zou gewoon een specifieke uitleg gaan zoeken op het 
internet.

Hoe maak je een filter?  
Voor het gezicht of om iets in de omgeving te laten 
zien bijvoorbeeld. Heb je tutorial die je kan aanraden?
Tutorials kun je gewoon vinden, het platform heeft hun 
uitleg vermeld op de website. 

Hoeveel tijd kost het ongeveer voor wat wij willen 
gaan maken? 
Ligt eraan hoeveel animaties je erin wilt zetten, en hoe-
veel 3D je wilt gebruiken. Wij zijn meestal 4-5 weken 
bezig. Omdat jullie het programma niet kennen zou 
het 2-3 maanden kunnen duren. Het kan sneller a dan 
2-3 maanden zijn, want het ligt eraan hoe je de app 
maakt. Het hangt er ook van af hoe je de app maakt. 
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Hoelang mag een AR beleving duren? 
Zo kort mogelijk. De doelgroep heeft een korte inspan-
ningsboog, die is namelijk maar 4 seconden. Eerst 
was dit 12 seconden. 

Heb je zelf wat ideeën voor onze wandeltocht met 
betrekking tot AR om meer te weten komen over de 
flora en fauna van een natuurgebied? 
Ik denk dat het voor een oudere doelgroep heel leuk is 
om iets met die planten te doen in een natuur gebied. 
Voor kinderen is het het veel leuker om korte verhaal-
tjes te vertellen van 10 seconden. Anders zijn zij de 
aandacht al kwijt. Je kan denken aan een boskabouter 
die steeds korte verhaaltjes verteld.
Je hebt wel wat toffe tools, bijvoorbeeld bij Google 
Lens. En  je hebt ook Snapchat Scan. Die zijn allebei 
goed voor de kennis van de omgeving. Snapchat Scan 
heeft bijvoorbeeld een plantenscan. Die kan de plan-
ten herkennen bijvoorbeeld. 

Hoe heb je die jaw-dropping AR die op je website 
staat gemaakt? 
Revolution Slider heet het volgens mij. 
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