
Op studiereis langs regionale beeldverhalen 
 

In november 2010 organiseerde Stichting Innovatie, 

Recreatie & Ruimte (STIRR) een 2-daagse studiereis 

langs twee regionale beeldverhalen die door het IPO als 

pilot zijn aangewezen. Dit waren ‘Bossen van Bezinning’ 

en ‘Dijk van een Delta’. Aan de reis namen de trekkers en 

andere betrokkenen van de beeldverhaal-pilots, 

vertegenwoordigers van IPO, EL&I, I&M en anderen deel. 

De studiereis was een initiatief van STIRR in het kader 

van het Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen. Dit programma wordt 

financieel  mogelijk gemaakt door het ministerie van EL&I. 

 

Het doel van de 2-daagse reis was het bevorderen van 

uitwisseling van kennis en van samenwerking binnen de 

kerngroep van het beeldverhalentraject. Daarnaast kreeg de 

groep inzicht in de twee pilotprojecten. Deze pilots werden 

verder geholpen dankzij input door de groep. 

 

Tijdens de studiereis hoorden we welke uitdagingen de 

beeldverhalen zijn tegengekomen en welke successen zij hebben 

geboekt. Uit de presentaties bleek dat het beeldverhalentraject op diverse wijzen wordt 

ingestoken en dat de pilots zich ook in verschillende fases bevinden. Zo ligt bij Dijk van 

een Delta de lead bij de ondernemers. Bij Bossen van Bezinning ligt deze rol vooralsnog 

bij de provincie, maar er is een lijst met potentiële investeerders/ondernemers die 

geïnteresseerd zijn in de herbestemming van kloosters die vrij komen. Bossen van 

Bezinning wil nu de stap naar de ondernemers maken om de invulling van het 

beeldverhaal verder vorm te geven. 

 

Bossen van Bezinning 

De kloosters en het Roomse leven daaromheen zijn een 

belangrijk onderdeel van de Brabantse identiteit. Deze 

identiteit moet wel worden gewaarborgd bij herbestemming. 

We bezochten een mooi voorbeeld van een herbestemd 

klooster: het klooster ZIN in Vught wat inmiddels alweer 10 

jaar succesvol opereert als conferentie- en bezinningsoord. Een 

andere succesvolle onderneming is de Brabantse Kluis in Aarle 

Rixtel, een voormalige kloosterboerderij die nu dienst doet als 

horecagelegenheid. Bijzonder is dat de Zusters van het naastgelegen klooster als 

aandeelhouders betrokken zijn bij deze onderneming en zo het onderhoud van het 

klooster kunnen financieren.  

 

Dijk van een Delta 

Bij Dijk van een Delta bezochten we twee van de twaalf plekken 

van ontwikkeling waar ondernemers bezig zijn om een invulling 

te geven aan de storyline ‘overleven met water’. Het project 

‘Zicht op Haringvliet is aangesloten bij Dijk van een Delta en wil 

o.a. met het beeldverhaal een economische impuls geven aan 

het gebied via recreatie en toerisme. De regio wordt actief 

betrokken via workshops en bijeenkomsten om tot inspirerende 

verhalen te komen die vertaald worden in een recreatief netwerk, gebiedsmarketing en 

een recreatiekaart. Op golfpark Almkreek in Almkerk leven plannen om 

natuurontwikkeling te koppelen met recreatie in de polder Werthuysen. De ondernemer is 

aangesloten bij Dijk van een Delta omdat het beeldverhaal kan werken als een 

gezamenlijk marketinginstrument voor verschillende bedrijven. Daarnaast biedt het 

kansen voor ondernemers om gezamenlijk (per locatie en met andere ontwikkellocaties) 

arrangementen op te zetten rondom de storyline.   



 

Op overkoepelend niveau maakt Dijk van een Delta momenteel een digitale 

inspiratieatlas en masterplan. 

 

De betrokkenen bij de beeldverhalen hebben tijdens de studiereis inzicht gekregen welke 

verdere stappen in hun eigen beeldverhaal kunnen worden gezet en gaan hier nu mee 

aan de slag. Het Kennisprogramma ondersteunt hen hierbij. 

 


