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BELEEFROUTES VOOR
JONG EN
OUD

Buiten op een scherm kijken? Dat is bij Drenthe Hikes zeker een goed
idee. De unieke digitale ervaringen – van een VR-documentaire of app
met opdrachten tot een complete game in de natuur – verdiepen
wandel- en fietsroutes door het zuidwesten van de provincie.
TEKST ANKIE LOK FOTOGRAFIE ISTOCK
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Het begin

Het moet anders, zagen ze in coronatijd bij Kiemkr8, toen het ene
festival na het andere evenement
werd afgelast. “Beleven” moest
voortaan binnen de coronaregels,
maar wellicht kon het ook allemaal
wel wat duurzamer. ‘Hoe kunnen
we dit vasthouden? Dat was de
vraag,’ vertelt Bianca Grote
Beverborg, directeur van het innovatiebureau uit Meppel. ‘Zo
kwamen we uit bij beeld en geluid
opnemen in de natuur, zodat je als
deelnemer met een tablet iets beleeft op de plek waar je staat.’
Bianca had elders al gezien hoe
dat bij een outdoor game goed
kan uitpakken. Vanuit die gedachte ging Kiemkr8 aan de slag voor
Stichting Toeristische Promotie
Zuidwest-Drenthe en werd Drenthe Hikes een feit: een platform
met beleefroutes voor de wandelaar en de fietser, voor jong en
oud. Het budget komt van onder
andere recreatieve ondernemersverenigingen en een Europese
subsidie, en straks natuurlijk inkomsten van verkochte tickets.
Er zijn nu zes routes beschikbaar
en er liggen meer ideeën klaar.
Bianca: ‘In 2023 willen we bijvoorbeeld een kinderspel over Vincent
van Gogh aanbieden. We zijn aan
het ontdekken welke mooie verhalen er in de regio zijn om tot een
beleving om te vormen.’
• drenthehikes.nl
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Nachtkijkers
Onvoorspelbaar, spannend en een
tikje absurd, dat vat de beleving
Nachtkijkers aardig samen.

‘De locatie stond vast: bij Dwingeloo,’ vertelt Erick de
Jong van bureau Fonk in Amsterdam. Erick en collega’s
ontwikkelen digitale producten en ervaringen, en
raakten via via betrokken bij Drenthe Hikes. Het duurde
niet lang voordat Dwingeloo en omstreken de digitale
makers op ideeën brachten. ‘Het is een van de donkerste
plekken van Nederland, er ligt een Nationaal Park en er
staat een radiotelescoop. Het uitgangspunt van de nacht
en duisternis was daarmee al snel duidelijk.’ Een andere
belangrijke voorwaarde was dat elke Drenthe Hike zich
duidelijk zou onderscheiden en anders zou zijn dan de
andere. Niet domweg een idee kopiëren naar een andere
locatie, maar echt iets unieks bieden.
Ook daarmee gingen Erick en collega’s aan de slag. ‘Veel
routes hebben natuurlijk een gids: een persoon, of in
tekst, beeld of film. Zo’n gids is altijd beleefd,
enthousiast en positief over wat er te zien valt. Wij
dachten daarom: laten we het tegenovergestelde doen.
Dus een gids die juist weinig op heeft met de mensen die
de route gaan volgen en niet alles even leuk vindt.’ Een
wandelroute leidt bovendien vaak langs een aantal
vaste punten. ‘Dat koppelden we aan opdrachten die de
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NACHTKIJKERS
• 7,5 km (2,5 uur),
• draag stevig schoeisel
• € 17,50

wandelaars moeten uitvoeren. Deze vormen samen een
toelatingstest, waarvoor je hopelijk slaagt, onder
toeziend oog van de gids.’ Deze strenge dame is
voorzitter van de vereniging Nachtkijkers; wie slaagt
voor de test wordt lid voor het leven. ‘Onze
inspiratiebron voor de gids was Maarten van Rossem.
Iemand met zwartgallige humor die, uiteraard binnen de
grenzen, tegen dingen aantrapt.’
Gedurende de wandeling vergezelt de gids je in een
speciale app, maar je krijgt ook attributen mee en een
speciaal zaklampje: een blacklight met ultraviolet
licht. ‘Wat we graag wilden bereiken is dat je verrast
wordt, dat je binnen deze route nooit weet wat er bij
het volgende punt komt. Er zijn multiple choicevragen, maar ook doe-opdrachten rond thema’s als
biologie, wetenschap en astronomie. En soms moet je
even uit je comfortzone stappen.’ De route zelf is ook
afwisselend, met onder andere een stukje door het
dorp en over het Dwingelderveld.
Verder moeten we maar niet te veel verklappen. Toch
al razend benieuwd naar die mysterieuze gids? Bekijk
een filmpje waarin ze zich voorstelt op de website van
Drenthe Hikes.
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Foodsteps
woeste grond

Wat is mooier dan meteen een
historische indruk krijgen van de plek
waar je gaat wandelen of fietsen?
In Ruinen kun je je onderdompelen in het boerenleven
van ooit: de VR-documentaire The Last Chair neemt
je mee in de laatste jaren van het leven van boer
Egbert Stellink in Ruinen. Deze “nestblijver” is tijdens
zijn leven Drenthe nauwelijks uit geweest, maar de
documentaire schopte het met de voice-over van
Rutger Hauer tot internationale podia in onder meer
Korea, Japan en Dubai.
Bij restaurant Luning in Ruinen neem je plaats in een
nagebouwde boerenwoonkamer vergelijkbaar met die
van Egbert. ‘Dan zit je op “zijn” stoel met een VR-bril
op,’ vertelt documentairemaakster Anke Teunissen. En
dat is een bijzondere ervaring: ‘Alsof je erbij bent zonder
lichaam. Er zit ook een droneshot in, dan zie je de hele
omgeving en krijg je het gevoel dat je zelf meevliegt.’
De VR-documentaire, die in 2017 op het IDFA in
première ging, is te bekijken als startpunt van
Foodsteps. Voor de halteplaatsen tijdens deze
wandeling of fietstocht maakte Anke actuele portretjes,
bijvoorbeeld van Jan Steenbergen, die biologische
Wagyu-vleeskoeien houdt, en van wijnhoeve Runa.
Waar komt ons eten vandaan? Dat is het
overkoepelende verhaal dat Anke in Foodsteps wil
vertellen, met de nadruk op de korte lijntjes tussen
voedselproducent en klant. ‘Hoe werkt een boer, hoe
gaat die met zijn vee om, waar lopen boeren van nu
tegenaan? Daar leidt het verhaal van Egbert mooi op in.
Bij hem had de tijd bovendien stilgestaan, zonder
televisie of internet. Eigenlijk staat hij voor een eeuw
Drents agrarisch leven.’ Tijdens Foodsteps laten ook de
korte verhalen van Theo Spek, landschapshistoricus
aan de Rijksuniversiteit Groningen, je anders naar de
akkers en zandverstuivingen om je heen kijken.
Bij elkaar geven de korte filmportretjes en verhalen
verdieping aan de route, vindt Anke, zeker in

combinatie met de unieke filmmuziek die ze erbij liet
maken door twee ervaren componisten. ‘De muziek
past bij het tempo van de verhalen. Soms kijk je naar
een filmpje en raak je al buiten adem door de gejaagde
muziek. Maar hier klopt alles, met de instrumenten en
gelaagdheid die erin zit. Je kijk echt naar een eenheid.’
Lastiger vond Anke het om Woeste grond te maken, een
wandeling rond Kamp Westerbork, waar na de oorlog
Indische Nederlanders en Molukkers werden
opgevangen in woonoord Schattenberg. Ook hier koos
Anke de verticale aanpak, met portretten van vier
generaties voor wie de plek telkens iets anders betekent
en met een eigen blik op de historie. Rode draad is het
portret van Jan Wold, kruidenier uit Hooghalen die 25
jaar lang een winkeltje had in Schattenberg. ‘De
Molukkers die ik ontmoette, kenden hem allemaal.
Meneer Wold was diep in de 90 toen ik hem sprak, maar
nog heel helder. En zo’n oude Drent die ineens Maleise
woorden kent, dat is natuurlijk ook heel bijzonder.’
Met wat zich allemaal rond Westerbork heeft afgespeeld
biedt Woeste grond bepaald geen lichte kost. Anke
maakte een boek bij de route, ze raadt aan om dat van
tevoren al deels te lezen en thuis alvast de
videoportretten te bekijken. Dan kan het in de bossen
rond het kamp allemaal een beetje bezinken.
THE LAST CHAIR (VR-documentaire)
• € 12,50
FOODSTEPS
(te combineren met The Last Chair)
• 15 km (4-5 uur te voet, 2-3 uur op de fiets)
• € 17,50
WOESTE GROND
• 10 km (3-4 uur)
• € 17,50
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De koets van
Kibbelhoek

Magie en techniek: die twee komen samen
in De koets van Kibbelhoek, ontwikkeld door
Marieke van Doorn.

Als voormalig attractieontwerper bij de Efteling weet zij
als geen ander hoe je een informatief verhaal vertelt én er
een belevenis van maakt. Onder de toepasselijke naam
Doornroos Imagineers begon ze voor zichzelf en bedacht
ze het concept van een game in de natuur, eerst voor de
Veluwe. ‘Ik ben helemaal gek van Harry Potter en
sprookjes, maar ook van spellen en puzzels. Dat heb ik
allemaal door elkaar gemixt.’
Toen Marieke een game mocht maken voor het
Dwingelderveld, dook ze in het prachtige verhaal achter
dit Nationaal Park. ‘Eerst deed ik een analyse van het
gebied en van de geschiedenis, maar ik keek ook naar
storytelling en experience design.’ Het gebied rond het
Dwingelderveld stond bekend als de Kibbelhoek, ontdekte
ze, en daar reed tot zo’n 100 jaar geleden een postkoets
doorheen.
De koets werd de rode draad voor de game. ‘Het speelt
zich af in de tijd dat Drenthe nog woest en ledig was, een
ruig gebied waar mensen een beetje bang voor waren. Ik
wilde dat tijdsbeeld vatten voor kinderen,’ zegt Marieke. In
de game kom je een jonkvrouw tegen, koetsiers,
struikrovers, maar ook een waternimf en witte wieven,
waar mensen destijds in geloofden. ‘En omdat het verhaal
over de koets een 3D-film is, waarin je op de tablet 360
graden om je heen kunt kijken, denken kinderen soms echt
dat ze iemand zien lopen.’
Marieke liet opnames maken op het Dwingelderveld, maar
ook in een herberg in het buurtschap Anholt, bij Ruinen,
waar de koets in werkelijkheid halt hield. Verkleedkleren
voor de acteurs en figuranten kreeg ze uit een loods in
Orvelte. En de koets? ‘Dat is een originele van Van Gend &
Loos uit 1922, van een stalhouderij in het westen van het
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land. Iedereen lachte mij uit: je kunt natuurlijk nooit een
koets met vier paarden ervoor door het bos laten lopen...!
Het was spannend, maar het lukte. En het werd een van de
mooiste dagen van mijn leven, ook met de acteurs erbij die
allemaal tegelijk moesten spelen.’ Een tipje van de sluier
van het script wil Marieke wel oplichten: ‘Eerst zie je een
jonkvrouw door het bos rennen, helemaal verward, en
overal liggen koffers en brieven. Dan heb je dus nog geen
idee wat er aan de hand is. Maar langzamerhand ontdek je
het verhaal van de koets, aan de hand van spellen en
opdrachten.’
De film over de koets is één onderdeel van het
“verhalenkompas” op de tablet, waarmee je door het
gebied navigeert. ‘Je komt ook de boswachter tegen, die
vertelt wat hij zoal doet. Ook daar horen weer opdrachten
bij: kun je een Drents heideschaap herkennen? Of het
drollenspel bijvoorbeeld, over uitwerpselen. Dat maakt het
op een hele leuke manier natuureducatie. Deelnemers
leren zoveel over deze bijzondere plek!’
THE NATURE GAME:
De koets van Kibbelhoek
• 2,5 km (2 uur)
• € 17,50
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