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Start zelf met een ontdek het dorp in je buurt,  
je dorp of je gemeente 

Ga participatief aan de slag met je mede-dorpsbewoners  
met het maken van een dorpseigen wandeling!

In een notendop

Wat 
een traject om  een creatieve en 
participatie dorpswandeling te 
maken.  

Voor wie 
voor alle inwoners uit een buurt, uit 
een dorp, die samen willen werken 
aan een versterkte buurt.  

Waarom 
 werken aan meer ontmoetings-
momenten in het dorp en je buurt, 
samen met diverse inwoners, 
gezinnen, verenigingen, groepen in 
het dorpsleven. Deze mix zorgt voor 
nog meer leven in je dorp en verbindt 
mensen.  

Welke fases doorloop je?

• Voorbereiding 
• Lancering en bekendmaking van 

het traject
• Uitwerking
• Opening wandeling 
• Evaluatie en toekomst 

Met steun van ELFPO



De voorbereiding is belangrijk! Maak alvast je enthousiaste mede-
ontdek-het-dorpers warm voor het project. Enkele mensen 
die mee aan de kar willen trekken is handig. Kijk én hoor alvast 
binnen je bestuursploeg wat mogelijk is.  
Daarnaast is de selectie van dorp/buurt/wijk in je gemeente ook 
belangrijk voor het latere proces. 

En denk na over hoe je het traject aantrekkelijk kan maken. 
Voorzie je een wedstrijd in je gemeente om meerdere dorpen aan 
te sporen om mee te doen en de leukste/origineelste wandeling 
wint een prijs? Voorzie je een leuke start- en/of eindplek, 
bijvoorbeeld een zitbank, een origineel startbord,… 

De timing en doorlooptijd van het traject zijn belangrijk 
(doorlooptijd =  het maken van een wandeling tot het ‘momentum’ 
dat de wandeling open gaat).  
De termijn die wij aanbevelen is 4–6 maanden.  

Taakverdeling in de voorbereiding

Maak ook een goede taakverdeling. Wie contacteert al eventuele trekker 
van het dorp? Wie contacteert de gemeente ter ondersteuning? Wat zal de 
gemeente opnemens?, …
Mogelijke taken die je tijdens de voorbereidingen (naar aanloop van het 
startmoment) kan doorlopen, zijn:
• De communicatie voor het startmoment (zie verder) opstarten. 
• Uitkiezen/uitzoeken van het ideale dorp of de leukste buurt.
• Contacteren van de gemeente en van nagaan in welke mate de gemeente 

kan ondersteunen
• Hoe ga je de wandeling bekendmaken eens deze klaar is? Wandelkaartjes? 

Pijlen? In welk materiaal kunnen deze gemaakt worden? Maken we de 
wandeling digitaal?

• Opstellen van een draaiboek en taken die je met je bewonersgroep moet 
doorlopen tijdens de verschillende sessies.

Voorbereiding
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Tijdens je voorbereidingsfase heb je best een zicht op welke fases in het traject 
je gaat doorlopen. Volgende fases leren ons dat dit een minimum is: 

• Een leuk en gezellig startmoment
Een uitnodiging in je dorp naar alle inwoners en verenigingen om die avond 
van het startmoment te komen kijken, luisteren en mee te doen 

• Enkele actieve bijeenkomsten waarin je taken verdeelt zodat het 
eindresultaat gehaald kan worden

Sessie 1 ‘op pad’ 
het effectief gaan wandelen van een mogelijke route: kan je overal door? Is 
dit dé ideale wandeling? Komen we de bezienswaardigheden tegen die je 
bepaald hebt tijdens het startmoment?… Kortom, je checkt of de route lukt.  

Sessie 2 ‘verhalen laten opborrelen’ 
Je hebt tijdens het startmoment verschillende ‘hotspots’ (beziens-
waardigheden, anekdotes, groenplekjes, …) bepaald en je hebt een route. 
Nu maak je van iedere hotspot een korte beschrijving zodat mensen die dit 
niet kennen, het kunnen ontdekken tijdens de wandeling. Probeer dit zó 
creatief mogelijk te maken. Daarnaast werk je ook rond de bekendmaking 
van je de wandeling (digitaal, wandelkaart, wandelbord,…).  
Tot slot denk je kort na over de opening van je wandelroute. Misschien 
kan je al een datum prikken met je actieve leden in de werkgroep.  

Sessie 3 ‘de wandeling komt tot leven’ 
In deze bijeenkomst is het de bedoeling dat je zeker focust op de 
opening. Je hebt al een datum. Maar hoe ga je die dag invullen? Geef 
je een feestelijke receptie voor je dorpsbewoners? Laat je iemand 
van het schepencollege spreken? Betrek je andere verenigingen in je 
openingsmoment (bijvoorbeeld: de fanfare of harmonie speelt feestelijke 
muziek, de jeugdvereniging zorgt voor leuke randanimatie of de plaatselijke 
toneelvereniging kan misschien een leuk stukje toneel spelen)? 
Je maakt een concreet draaiboek met wie wat zal doen.  
Tot slot: je finaliseert de inhoud van je wandeling.  

• Een feestelijke opening van je wandeling: Voor alle inwoners en 
betrokkenen organiseer je een feestelijk moment. De opening van de 
wandeling kan zo ook een hefboom zijn om nieuwe, onbekende dorpelingen 
te ontmoeten en je zo als verenging kenbaar te maken. 

Welke rollen/taken 

Welke rollen/taken heb je nodig tussen startmoment en openingsmoment? 
Hier alvast een overzicht van mogelijke rollen, afhankelijk van hoe je het traject 
aanvat.
• Een goede tekstenschrijver 
• Een fotograaf
• Iemand die het overzicht goed bewaart 
• Een organisator: iemand die het slotmoment kan organiseren 
• Een communicatie-specialist: affiche ontwerpen, facebook, … 
• Een handige harry of henriette als je iets zelf wil maken zoals pijltjes of een 

startbord 
• Iemand die vele historische verhalen kent en kan vertellen 



In deze fase gaan we echt van start! Naast je eigen collega-
bestuurs leden of je eigen vereniging, gaat het traject op zoek naar 
tal van geïnteresseerden en geëngageerden voor het maken van 
deze dorps wandeling. De oproep is daarom belangrijk. Ga aan de 
slag met goede communicatie om zoveel mogelijk mensen op het 
startmoment te krijgen. 

Een goed communicatieplan voor je startmoment

Start met een goede en originele communicatie. Een uitgewerkt 
communicatie-overzicht en planning kan helpen.  
Elk dorp/elke buurt is anders en elke doelgroep bereik je op een andere 
manier. Zijn er veel jonge, actieve gezinnen, dan kan je deze misschien 
makkelijk bereiken via de school van de kinderen of via de vereniging. Meer 
senioren? Dan is misschien een huis-aan-huisflyer krachtiger. 
Maar bovenal is een mix van communicatiekanalen belangrijk. 
Enkele goede communicatietips:
• Communiceer via een leuke en aantrekkelijke oproep in een van de 

gemeentelijke communicatiekanalen: sociale media, gemeentelijk infoblad, 
nieuwsbrieven, digitale schermen,… 

• Kan je oproepen lanceren op sociale media in dorpsgroepen of 
communities? Dan moet je dit zeker doen: dit werkt goed. Je kan dit snel en 
goedkoop uitvoeren. 

• Drukwerk: een huis-aan-huisflyer of affiches werken steeds. Maar dit is 
uiteraard arbeidsintensief en iets duurder in kostprijs. 

• Heb je meer (financiële) middelen dan kan je ook originele communicatie 
voeren via stoepstickers, banners of vlaggen, een gadget in de 
brievenbussen,… 

Je communicatie start vanuit het idee om een brede bewonersgroep uit te 
nodigen op je startmoment. Hiervoor heb je een datum en locatie geprikt.  
Geef de mensen (afhankelijk van je communicatiekanaal) de juiste én 
voldoende uitleg over het traject.  
Ontdek het dorp heeft als doel mensen vanuit de buurt/wijk/dorp bij elkaar te 
brengen, hen te laten samenwerken, los van welke vereniging dan ook. En 
hierbij een originele, dorpseigen wandeling te maken. 

Oproep en 
lancering van het 

traject

Tip: De locatie waar je het startmoment 
organiseert, kan meteen inspirerend 
werken voor de ontwikkeling van de 

wandeling. 



Het startmoment

Het idee: 
• Geef mensen een korte uitleg (eventueel aan de hand van een presentatie). 

Wat is het doel van de avond en van het traject? Wat ga je doen, met 
wie/welke profielen zoek je? hoe lang zal dit traject duren? wat is het 
engagement dat je verwacht van iedereen?… 

• De ideeënverzamelaar tijdens de avond uitleggen. 

Aan de slag tijdens het startmoment – ideeënverzamelaar
Ga na je presentatie of uitleg meteen aan de slag met de aanwezigen. Zo creëer 
je onmiddellijk een bepaalde dynamiek en het is meteen concreet voor de 
aanwezigen mensen.  
Bedoeling is dat mensen ideeën verzamelen rond de wandeling en hoe deze tot 
stand kan komen!  

Aanpak?
• Werk met een grote luchtfoto van het dorp/buurt/… en leg deze op tafels of 

hang ze op zodat iedereen er goed naar kan kijken.
• Laat iedereen individueel gekleurde bolletjes plakken bij een plaats, 

verhaal, anekdote, uitzicht,… die ze zeker de moeite waard vinden. 
• Je kan dit ook steeds opsplitsen: zo kan je met enkele kleuren werken. 

Kleur X is voor de leuke verhalen/anekdotes die nog leven in het dorp. Kleur 
Y is dan voor de plaatsen en gebouwen die de moeite waard zijn en kleur Z 
kan inzoomen op natuurplaatsen/uitzichten etc. Op die manier laat je de 
aanwezigen steeds over een ander onderwerp denken.  
Probeer de mensen dit individueel te laten doen: zo komen er vaak meer 
ideeën naar boven dan dat men al op voorhand discussieert. 

• Maak na een 20-tal minuten een overzicht en vraag welke bolletjes wat 
is (schrijf het op een post-it). Zo hebben jij en de andere deelnemers een 
goed overzicht. Deze inventaris is immers het figuurlijke startpunt van 
de wandeling. Hieruit gaan mensen linken leggen en zien waar er routes 
mogelijk zijn. 

• Extra: indien er heel veel punten aangeduid worden; laat de mensen uit alle 
aangeduide punten hun favoriet kiezen. Hoe doe je dat? Voorzie nog een 
andere kleur van stickerbolletjes. Zo zie je meteen welke plaatsen populair 
en geliefd zijn. 

Je kan optioneel aan het einde de verschillende punten al een keer met elkaar 
verbinden. Je kan op die manier al mogelijke routes ontdekken of net ook 
uitsluiten. 

Materiaal nodig:
• Een luchtfoto van het dorp op A1 formaat 
• Gekleurde stickerbolletjes 
• Post-its

Tip: Creëer op het einde van je avond 
een werkgroep. Wie wil actief werken 

aan het project? Met deze groep kom je 
nadien enkele keren samen. 



Sessie 1 ‘samen op pad’.

Tijdens deze bijeenkomst ga je samen met enkelen op pad.  
 
Het idee:  
Op basis van de verschillende gekozen punten (en de eventuele met elkaar 
gelinkte punten) ga je met enkele bewoners op stap. Check of de potentiële 
wandeling ook de ideale wandeling is: kan je overal vlot door? Zijn alle 
wandelwegen publiek toegankelijk? Bestaan alle ‘hotspots’ nog? 

• Indien je in je voorbereidingsfase bepaald hebt dat je van wandelkaart (print 
of digitaal) wilt ontwikkelen, zijn foto’s van plaatsen en uitzichten wel leuk. 
Neem dus een goede (hobby)fotograaf mee. 

• Duid op een blinde kaart de eventuele verschillende hotspots goed aan, 
zodat je dit nadien makkelijk kan visualiseren. 

• Check ook hoe lang je wandeling werkelijk is (=in kilometer).  

Materiaal nodig:
• Een fototoestel
• Een schrijfplank met de kaart van het dorp waar je gaat wandelen
• Een stappenteller, of app je op smartphone die de afstand bijhoudt
• Het overzicht van de verschillende hotspots van het startmoment

Sessie 2: Verhalen laten opborrelen

Tijdens deze bijeenkomst ga je concreet werken aan je wandeling. 

Het idee: 
• Maak je wandeling zo dat ze écht van jouw dorp en van jouw werkgroep is. 

Laat verhalen van de verschillende plaatsen, anekdotes, dorpsmythes of 
groenplekjes naar boven komen. Laat vooral even de tijd om verschillende 
zaken te bespreken. Op die manier kan je nadien makkelijker selecteren wat 
je gaat gebruiken of wat net niet. 

• Je gaat bepalen en uitwerken hoe je je wandeling gaat bekendmaken: 
wandelkaarten ontwikkelen, pijltjes hangen, een wandelbord aan de 
startplaats, digitale wandeling ondersteund door wandelapp.

• Indien deze taken te veel zijn voor 1 bijeenkomst kan dit beter spreiden over 
2 bijenkomsten. Of, indien je met een grote werkgroep bent, kan je ook in 2 
splitsen zodat je simultaan 2 mini-werkgroepen creëert. Dit bekijk je best in 
functie van je werkgroep. 

De uitwerking

Tip: Zorg ervoor dat aan het op einde 
van je bijeenkomst de route voor 

99% bepaald is. Zo kan je vlot naar de 
volgende fase in je traject. 



Mogelijke aanpak: 
• De verschillende bezienswaardigheden op de route bespreek je één voor 

één. Laat de werkgroep hierover verhalen vertellen: Wat is het gebouw, 
wat is de historische waarde ervan? Laat verhalen opborrelen rond 
dorpsmythes. Of welk uitzicht heb je vanuit punt X of Y (natuurzichten)? 

• De begeleider of trekker van de groep schrijft met kernwoorden de verhalen 
op rond ieder punt op je wandeling. 

• Hang deze kernwoorden op zodat iedereen zich nadien de verhalen kan 
herinneren en weer kan kiezen welke leuk zijn voor de wandeling. Hier 
kan je opnieuw werken met een stickerbol of iets gelijkaardig om de leuke 
verhalen te kiezen. 

• Op het einde van de sessie heb je concrete verhalen en plaatsen die je in de 
dorpswandeling tot leven wil laten komen.

• Daarnaast bepaal je ook hoe je de wandeling gaat bekendmaken. Stel 
concrete voorbeelden voor zodat men makkelijk kan kiezen (praktisch, 
financieel haalbaar,…)
 - Een wandelkaart kan je makkelijk in een grafisch programma tekenen en 

printen op A5 of A4. 
 - Een digitale wandeling: met routetoyou.com heb je meteen een digitale 

wandeling. Met de tool Storymap kan je een wandeling tot leven brengen. 
Je voegt foto’s en verhalen toe. 

 - Een startbord: maak het in dibond of forex: duurzaam en toch betaalbaar. 

Sessie 3: de wandeling komt tot leven

Deze sessie moet helpen om de wandeling tot leven te laten 
komen. Je werkte aan de wandeling, aan de verhalen, aan de 
manier van bekendmaken,… Nu is het tijd om te denken over je 
slotmoment en de opening van de wandeling.  

Het idee:
• Een praktische bijeenkomst. Je gaat vooral goede afspraken maken over het 

mogelijke ‘scenario’ en ‘programma’ van die dag. 
• Een goede taakverdeling hoort hierbij.  

Aanpak: 
• Denk op voorhand al over na over deze dag? Geen tijd voor? 

Laat je werkgroep even in kleine groepjes van 2-3 personen brainstormen. 
Geef hen post-its en pen. Laat hen slechts 10 minuten denken rond: 
 - Idee van zo’n opening: receptie, gekoppeld aan andere activiteiten in het 

dorp,… 
 - Samenwerken met andere verenigingen? De burgemeester laten 

speechen?,…
 - Hoe bekendmaken: hoe zotter de communicatie hoe breder het 

doelpubliek dat je kan bereiken. …
 - ….

• Laat alle ideeën nadien horen per onderdeel. Kom op het einde van de 
bijeenkomst tot een scenario/dagplanning en taakverdeling. 

 
 

Tip: Keuzestress voor de foto’s in 
je wandeling? Toon de foto’s 1 voor 
1 op scherm en laat je werkgroep 

een kant JA | NEEN kiezen. Een 
eenboudige manier om snel te kiezen 
en toch minder beïnvloedbaar dan bij 

handopsteking. 

Tip: denk zeker out-of-the-box om je 
opening origineel te maken. Zo trek je 
een eventueel ander doelpubliek aan. 



Enkele praktische tips voor de opening

• Fotograaf vragen en/of pers uitnodigen? 
• Komt de burgemeester speechen? 
• Regenweer? Voorzie 10 paraplu’s extra! 
• Bedenk kleine extraatjes voor je deelnemers? Klein bedankje voor de 

helpers? Een kleine verrassing onderweg (bijv. zelfgemaakte soep), iets 
voorzien voor rolstoel-en buggygebruikers, … 

Kom na je openingsmoment nog eens kort samen en evalueer. 

Het idee
• Evalueer het traject. Hoe ervaarde je de samenwerking met losse 

dorpsbewoners en andere verenigingen? Vermoedelijk zaten er pijnpunten 
in deze samenwerking, maar dat is vooral omdat het ‘nieuw’ is. Neem hier 
de positieve zaken uit. 

• Evalueer ook de wandeling zelf. 
• Zoom kort in op het openingsmoment en de organisatie ervan. Maar laat dat 

zeker niet je vergadering bepalen. 
• De wandeling is nu gemaakt en geopend. Wat doen we er nu mee? Denk 

actief na hoe je de wandeling mee levendig kan houden: wandelkaarten 
verspreiden bij toeristische plaatsen (B&B), bezienswaardigheden, 
de toeristische dienst van de emeente, horecaplaatsen, … De digitale 
wandeling laten verspreiden op sociale media, via de nieuwsbrief van de 
gemeente, …  

De aanpak
• Om eventuele discussies te vermijden kan je vragen aan alle aanwezigen om 

3 tops en 2 flops op te schrijven over de samenwerking tijdens het traject. 
Nadien kan je deze samenleggen. 

Opening van  
de wandeling 

Tip:  geniet en wandel 

Evaluatie  
en toekomst

Tip focus niet te lang op eventuele 
negatieve zaken maar vooral op het 

positieve en de leuke samenwerking. 
Laat het misschien de start zijn van nog 

meer dorpssamenwerkingen?  

Tip een soort peter-meterfunctie 
voor je wandeling helpt. Zij zorgen dat 

misschien ieder jaar de wandeling nog 
eens in de kijker wordt gezet tijdens een 

andere activiteit. En wat onderhoud: 
blijft de wandeling kloppen, kan je 

doorheen de jaren nog overal door, enz.



  Ik heb het project als erg prettig ervaren. De bank aan de kerk wordt erg 
mooi gevonden en gewaardeerd. Over de wandeling horen we dat zelfs echte 
Bocholtenaren op plekken komen waar ze nog niet geweest waren.

>> Friedo Steensel, voorzitter LG Bocholt-Kaulille 

Door in te gaan op het project ‘Ontdek het dorp’ heeft Eigenbilzen nu een officieel 
bewegwijzerde dorpswandeling, tot stand gekomen door inbreng van een aantal 
Eigenbilzerse vrijwilligers, onder impuls van onze plaatselijke Landelijke Gilde 
en begeleid door Seppe Jacobs van het Innovatiesteunpunt.  ‘Ontdek het dorp’ 
laat de wandelaar in Eigenbilzen kennis maken met een aantal karakteristieke 
gebouwen en met een aantal idyllische natuurschone plekken van ons dorp. 
Eigenbilzen wordt hiermee weer een beetje meer op de toeristische kaart gezet. 
Met een veelvoud van 150 waren we op 24 juni 2018 bij de inhuldiging van de 
‘Ontdek het dorp’-bank, naast het ‘Treg aon de breg’- monument. Met ongeveer 
150 hebben we toen onze ‘Ontdek het dorp’-toer ingewandeld. ‘Treg aon de breg’ 
en ‘Ontdek het dorp’ zorgden die dag voor een heus dorpsfeest. De basisschool, 
vakantiegangers in Eigenbilzen, en enkele verenigingen hebben later op het jaar 
al dankbaar gebruikt gemaakt van onze wandeling. 

>> Frans Swennen, bestuurslid LG Eigenbilzen en drijvende kracht achter 
Ontdek het dorp Eigenbilzen 

Testimonial  
ergens  

verwerken



Ontdek het dorp’ was een Leaderproject (*) in de provincie Limburg. Landelijke 
Gilden en Innovatiesteunpunt brachten in ‘Ontdek het dorp’ dorpsbewoners 
samen rond het uitwerken van een wandeling. De wandeling op zich was niet 
het belangrijkste, maar wel om een zo divers mogelijke bewonersgroep een 
wandelroute te laten maken waarmee het dorp verkend kon worden. 
Via een informatievergadering, werksessies, vele mails en een 
openingsmoment leerden de dorpsgenoten elkaar en hun dorp opnieuw 
kennen. Alledaagse, eigentijdse en historische gebeurtenissen kwamen aan 
bod in het verhaal langs de route. De gebouwde omgeving, monumenten, 
het erfgoed, het landschap, water- en bodemkenmerken, economische 
activiteiten, culturele en sportieve voorzieningen, familiale gebeurtenissen, 
biografieën, ...  
Kortom: alles wat mensen kon boeien langs de route en waar ze visueel mee in 
contact konden komen, kon opgenomen worden in woord en beeld. 

Het project werd uitgevoerd in veertien dorpen in het Leadergebied 
Haspengouw-Voeren en in het Leadergebied Kempen-Maasland. De volgende 
dorpen deden mee: Achel, Binderveld, Bocholt, Boekhout, Bommershoven-
Haren, Dorne, Eigenbilzen, Geistingen, Kinrooi, Molenbeersel, Nerem, 
Opoeteren, Rukkelingen-Loon en Werm. De lokale afdelingen van Landelijke 
Gilden trokken mee aan de kar van het project in die dorpen.

Na de ontwikkeling van de route werden deze vastgelegd op deze website, een 
printversie en in een bewegwijzerde route. Om de wandeling te verduurzamen 
werden verschillende actoren in het dorp (gemeente, sociaal huis, dienst 
toerisme, …) benaderd om de mogelijkheden te bekijken, zodat de route 
blijvend mensen samenbrengt.

De routes kan je terug vinden op de website: ontdekhetdorp.be 

(*) Leader is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling.  

Achtergrond over  
‘Ontdek het dorp’



Met steun van ELFPO


