INTERIEUR & SERVICE DESIGN
THOMAS MORE
MECHELEN

VOORturen // NAturen
PERSONAS

METAFOOR BOOMHUT
SCHOOLKINDEREN

Schooluitstap
Actief & Leerrijk

VOORturen
Koen 36 j. Anne 33 j.
Noor 6 j. & Sam 8 j.

GEZINNEN

Zaterdagnaiddag activiteit
Actief & Ontspannen

NAturen

WANDELAARS / EENDAGSTOERISTEN
BUURTBEWONERS

Hellen 40 j. & Zora 3 j.

Wandelen
Ontspannen & informeren

BOX 4
ORIËNTATIE

BACHELORPROEF
2016-2017

Bas 9 j. Lies 7 j. Flin 8 j.
Sam 8 j. & Maya 8 j.

EXPOSITIERUIMTE 4
DETERMINEERTABEL

EXPOSITIERUIMTE 3
REFLECTIE

es boom

Interieurvormgevers creëren de “groene poort” van
morgen. Vernieuwende ruimtes, plekken en diensten
ondersteunen de beleving van het landschap tussen
de stad Mechelen en de Dijle-Zennevallei.

levensgrote
determineertabel
+ boekje in
zakformaat

EXPOSITIERUIMTE 2
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING

BOX 3
LIFT - EN TRAPBELEVING

noorden zoeken
a.d.h.v. sterrenhemel

CONCEPT
VOORturen // NAturen
Vertrekkende van de metafoor van een boomhut
krijgt de bezoeker van het Blaasveldbroek een
ervaring in twee delen.
In het hoofdgebouw kan je VOORturen: aan de hand
van verschillende ervaringsobjecten voorproeven
van het natuurgebied. Heel de route door het gebouw
- in en uit boxen - staat in het teken van zelf nieuwe
zaken te ontdekken.
Met het spelenderwijs leren, ligt de focus op de
kinderen. Met zegswijzen die je in heel het
gebouw terugvindt en de zelf samen te stellen kaart
met de groene zones in de Dijle-Zennevallei, is er
voor elk wat wils.

EXPOSITIERUIMTE 1
BEESTENBOS

Na alle opgedane indrukken kan je NAturen in de
vernieuwde blokhut: rustig nagenieten met een
hapje of drankje.

lichtknop per gebied

VOORturen & NAturen is een concept dat ook op
andere locaties toegepast kan worden.
Laat het avontuur beginnen!

illustratie bos

dieren
pixels
bos

INKOM

BOX 1
NATUURGEBIEDEN

kaart met fiches

STUDENT

grondlagen

VOORturen

es boom
boekje
samenstellen

Kato De Gang

+

toiletten

STUDIOCOÖRDINATOR

NAturen
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DESIGN VOOR
NATUURBELEVING
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