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Unieke natuurbeleving bij zonsop- of -ondergang

Actief

CONCEPT EIGENSCHAPPEN
COMPLEXITEIT
INVESTERING
RENDEMENT

CONCEPT
Met vernieuwende activiteiten wordt de natuurbeleving bij zonsop- en -ondergang op een unieke
manier gepromoot en ervaren. De natuurlijke effecten bij zonsop- en -ondergang, onder andere van
het licht, worden onder de aandacht van de bezoekers gebracht, die normaal gezien op deze
tijdstippen van de dag minder aandacht hebben voor de bijzondere omgeving waarin ze verblijven.

DOELGROEPEN
Dit concept richt zich in principe tot iedereen, jong en ouder, met of zonder kinderen. Fysieke
beperkingen van de deelnemers kunnen eventueel wel een hinderpaal zijn voor sommige activiteiten
(zoals bijvoorbeeld een wandeling door de vloedlijn).
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VERNIEUWENDE ELEMENTEN
De keuze van het tijdstip voor de activiteiten is op zich vernieuwend. Deze momenten worden
doorgaans niet gevaloriseerd in een traditioneel activiteitenaanbod in de betreffende regio’s

Noden waarop wordt ingespeeld
De vakantiegangers aan de kust en in de Ardennen willen genieten van de goede lucht, de natuur, de omgeving,
om zo tot rust te komen en te ‘onthaasten’. Dit kan bij uitstek bij zonsop- en -ondergang. De beleving wordt nog
exclusiever gemaakt door de aangeboden activiteit, die alle zintuigen prikkelt en tegemoet komt aan de behoefte
om zaken te ontdekken. Dit alles maakt de totaalervaring een unieke belevenis.

Specificaties voor mogelijke uitwerking
•

•
•

De uitdaging schuilt in het uitdenken en aanbieden van aantrekkelijke activiteiten, die in combinatie
met de keuze van het tijdstip van de dag, een unieke ervaring opleveren. Het is aangewezen de
activiteiten onder begeleiding van een lokale natuurkenner te laten plaatsvinden. Men kan
bijvoorbeeld denken aan een wandeling op blote voeten door de vloedlijn of blote-voeten-wandeling
door de zachte mossen in het bos, een ochtendlijke of avondlijke stiltewandeling om wild te spotten in
het bos, met verrekijkers vanop (jacht-) uitkijktorens de natuur zien ontwaken, …
De activiteiten beogen een intense natuurervaring waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Aan zee is
er de ervaring van eb en vloed, de wind en het zout. In de Ardennen is het genieten van de geur van
het bos, de zachtheid van mossen, de nevel boven de bomen, …
Het concept laat toe om combinaties van diverse componenten te maken in het aanbod. Een activiteit bij
zonsopgang kan bijvoorbeeld gevolgd worden door een ontbijt met zicht op zee, op het wijdse landschap.

Mogelijke aanbieders / partners
Dit soort activiteiten kan door één ondernemer worden aangeboden, maar leent zich ook goed voor
samenwerkingen. Hotels kunnen bijvoorbeeld de handen in elkaar slaan met beach clubs, natuurgidsen,
lokale verenigingen, restaurants, …
Wat zit erin aan toegevoegde waarde voor de partners-ondernemers?
• Diversificatie: het aanbod van nieuwe, aantrekkelijke activiteiten en ‘story-telling’ verbreedt het
traditionele aanbod aan de kust en in de Ardennen, en speelt in op de behoefte aan ontdekking bij de
bezoekers van de regio’s.
• Imago van de regio: het unieke, natuurlijke karakter van de regio wordt met dit aanbod gepromoot.

Hefbomen
De betrokken regio’s (kust, Ardennen) zijn ideale locaties om zonsop- en -ondergang bewust te ervaren en
te bewonderen. De ervaring kan nog exclusiever worden gemaakt als de activiteit kan doorgaan in
traditioneel rustige periodes van het jaar (buiten seizoen), wanneer de natuurbeleving minstens even
aantrekkelijk is als in het hoogseizoen, maar er minder mensen zijn. De lente en de herfst lenen zich
uitstekend voor de valorisatie van de unieke omgeving en de natuur.
De toeristische diensten hebben met deze formule een extra product om de regio te promoten als
aantrekkelijke bestemming het jaar rond

