DWA ALF I L M

interactieve natuurfilm voor educatie, voorlichting en recreatie

R O M B U S N AT U U R F I L M S

INLEIDING
Dwaalfilm staat stil bij de oorsprong,
de stroom en volgt de loop van water.
Op verschillende plekken.
Waar het water uit de lage grond opkwelt.
Op de randen van het Maasdal,
wegzakken in de zuigende modder,
met elzenbroekbossen en moerassen.
Met de kano door de wilde stroming
van de ongetemde Maas in het Zuiden.
Opwarmen in de zon, op de grindplaten.
Verderop, de zandstranden van de Waal,
het lage gebrom van de schepen.
Dwalen langs nevengeulen en ooibossen.
Wegdromen op de punt van een rivierkrib.
Weer verder. Pionieren in de delta,
waar rivieren en zee tegen elkaar opvloeden.
Wiegen op het tij, door haarvaten van nauwe kreken,
over sompige slikplaten.
Reizen, dwars door de wereldhaven
met onverwachte natuurgebieden.
Temidden van mammoettankers, stad en petrochemie.
En dan uitwaaien op de brede stranden.
Luwte vinden in de duinen.
Thuiskomen bij de zee,
waarin de rivieren verdwijnen.

Monique Moors & Willem Overmars

S A M E N VAT T I N G
ACHTERGRON D

Rombus Natuurfilms maakt sinds 1992 films over
natuurontwikkeling en natuurherstel. Het oorspronkelijke doel was om de talrijke en vaak fraaie
ideeën over natuurontwikkeling te bevrijden uit de
beleidsnota’s en deze te delen met iedereen die in
aanraking komt met de nieuwe natuur.
Rond 2010 ontstaat met het internet een nieuwe
kans voor deze ambitie bij Rombus: de droom om
de natuur naar de mensen te brengen en de mensen naar de natuur in hun nabije omgeving. Uit
deze droom ontstond ‘Dwaalfilm’ (www.dwaalfilm.
eu).
Wat begon met een compacte Dwaalfilm over de
Waal kreeg al snel uitbreiding met de Maas. In vijf
jaar groeiden de enkele verspreide vlekken op de
kaart uit tot meer dan 70 gebieden met 260 filmpjes. Van Tolkamer door het estuarium tot Rotterdam, langs de kust van Goeree tot Kijkduin, en
vanaf Maastricht langs de Maas bij Roermond met
de zijrivier Geul en de moerassen van het Kempenbroek.
Dwaalfilm bleek een succes, met meer dan 1 miljoen bezoekers. Het raakte een snaar, zowel bij financiers en partners als bij het publiek. Dwaalfilm
is ambitieus en bijzonder. Een website die voelt als
een film waarin je zelf de hoofdpersoon bent.
In prachtige panorama’s van ons rivieren- en waterland ‘wonen’ meer dan 250 filmpjes van 1 minuut,
die elk een verhaal vertellen. Over planten, dieren,
geschiedenis, scheepvaart, kleiwinning, de macht
van het water. Meer dan 250 puzzelstukjes die samen het grote verhaal vormen. Dwaalfilm schiep
samenhang en bracht logica in de grote diversiteit
aan onderwerpen. Dwaalfilm bracht de natuur tot
leven, voor bewoners in de nabije omgeving en in
heel Nederland. Dwaalfilm werd een groot succes
onder een grote en brede doelgroep; het filmmateriaal en de informatie vonden hun weg naar informatie- en voorlichtingskanalen en het onderwijs.

ke mensen willen in hun omgeving echte natuur
zien, zoals ze die ook meemaken op hun vele reizen. Vanuit de auto, vanuit hun slaapkamerraam,
vanuit de torenflat waar ze werken. Af en toe willen ze ook de natuur in, en dan moet er ook wat
te zien en te ervaren zijn.

aantrekkelijke, heldere visuele wijze aan zoveel
mogelijk mensen vertellen. Want hoe meer mensen weten over hun eigen omgeving, hoe meer ze
ervan gaan houden. En hoe meer ze ervan houden, hoe aantrekkelijker het is om er naartoe te
gaan.

Natuurontwikkeling beantwoordt die vraag; het
ontstaan van authentieke natuur, die hoort bij
de eigenschappen van het gebied. Aangroeiende, stuivende duinen die de kust beschermen en
vrij toegankelijk zijn. Een ruig rivierenland om in
rond te dwalen, met ooibossen, stromende kreken, beverdammen en zwarte ooievaars. Moerassen in het groene hart die pal naast de grote
steden weer tot veenkoepels uit kunnen groeien.
Beken die meanderen en steile oevers uitschuren, bewoond door ijsvogels en bevers.

D I ST R I B U T I E

Het zijn de grootse stadsparken van de toekomst
in ‘Wereldstad Nederland’, met grote kuddes grazers; runderen, paarden, elanden en wisenten èn
de bijbehorende roofdieren als vos, wolf, lynx,
zeearend en otter.
Dat verhaal vertelt Dwaalfilm, om te inspireren,
om te laten zien dat het kan, en om te laten zien
wat je er aan hebt.
D O E LG R O E P

De website www.dwaalfilm.eu wordt frequent bezocht door mensen van allerlei signatuur, maar
wordt ook gebruikt in het onderwijs, van basisschool tot universiteit.
De doelgroep van Dwaalfilm is breed, zowel qua leeftijd als sociaal. Uit gegevens blijkt dat de bezoekers
tussen 10 en 70 jaar zijn.
Voor mensen uit het gebied zelf begint Dwaalfilm
meteen bij de eigen voordeur, van waaruit ze verder kunnen dwalen, vast een voorproefje nemen
voor de bestemming van een leuk reisje of in de
luie stoel nagenieten van een zomers verblijf of een
straffe herfstwandeling.

U I TG A N G S P U N T

Nederland is een stedelijke samenleving. Eigenlijk is Nederland één grote stad van 17 miljoen
inwoners, met heel veel open plekken tussen de
bebouwde woon- en werkgebieden. Die stedelij-

DOEL

Dwaalfilm heeft educatie, voorlichting, recreatie
en beleving tot doel: de unieke en bijzondere natuurlijke systemen van de Lage Landen op een

Dwaalfilm is te vinden op: www.dwaalfilm.eu.
Dwaalfilm draait zelfstandig in musea en bezoekerscentra, in openbare ruimtes en wachtkamers.
De losse filmpjes worden geplaatst op YouTube, zodat ze in werkstukken en presentaties kunnen worden opgenomen en door tal van andere websites
kunnen worden overgenomen.
TECHNIEK

Dwaalfilm is een complexe technische applicatie.
Dwaalfilm werkt op de meeste computers en tablets. Er bestaan weinig online toepassingen met
een dergelijk grote hoeveelheid film en interactiviteit. Het concept van Dwaalfilm is uniek en bij
uitstek geschikt voor een eigentijdse kennismaking
met Nederlandse natuur.
BEREIK

Dwaalfilm is in de basis een website en dus continu
bereikbaar.
Het bereik van nieuwe gebieden wordt meteen al
groot, voortbouwend op de resultaten van www.
dwaalfilm.eu. Sinds het verschijnen op internet in
het najaar van 2011 hebben ruim een miljoen mensen uit heel Nederland, en daarbuiten, Dwaalfilm
bezocht.

UITWERKING
D WA A L F I L M

Dwaalfilm is een krachtig voorlichtings- en educatiemiddel. Een natuurdocumentaire bestaande
uit een grote reeks 1 minuut filmpjes over de processen in de waterrijke gebieden van Nederland.
Dwaalfilm gaat over natuur, natuurherstel en natuurontwikkeling, maar ook over economische activiteiten en recreatie en staat midden in de moderne stedelijke maatschappij. Gebieden die tot
dusver zijn opgenomen zijn: de Waal, de Maas, de
Biesbosch, het estuarium van Haringvliet en Oude/
Nieuwe Maas, de kust tussen Goeree-Overflakkee
en Scheveningen Kijkduin en een aantal beken en
moerassystemen. De ambitie is om alle Nederlandse watergebieden in Dwaalfilm onder te brengen,
zodat een omvattend overzicht van Waterland Nederland kan worden gegeven.
Dwaalfilm bestaat op dit moment (2016) uit circa
70 bewegende panorama’s met daarin opgenomen
ruim 4 uur film, in de vorm van 260 filmpjes van
ieder 1 minuut. Dwaalfilm is interactief: de filmpjes
vormen een samenhangend verhaal, maar de bezoeker kiest welke filmpjes hij/zij wil bekijken en in
welke volgorde.
E D U C AT I E , VO O R L I C H T I N G E N R E C R E AT I E

Kinderen leren steeds meer om in de schoolomgeving zélf te leren, zelf te zoeken, zelf materiaal
te verzamelen op tablet of laptop. Dwaalfilm sluit
hierop naadloos aan en is in die zin een bijzonder onderwijsproduct, mede door de korte heldere
filmpjes (korte attentiespanne) en de mogelijkheid
om vrij door een onderwerp te dwalen en zo een eigen verhaal te ontdekken. Ook volwassenen ervaren hiervan de charme.
Mensen oriënteren zich steeds vaker op internet
als ze er een dagje op uit willen gaan of een bestemming zoeken voor een weekendje weg. Dat
geldt voor het boeken van hotels maar evenzeer
voor het vinden van nieuwe plekken. Bestemmingen buiten de gebaande paden waar je in de drukte
van alledag rust en natuur kunt ervaren. Natuurgebieden waar je ‘ruigte en wildernis’ kunt voelen op
een plek die voor elke Nederlander in korte tijd te
bereiken is. Dwaalfilm leidt je ernaartoe.

OPBOUW

Niet iedereen heeft dezelfde manier om websites
te doorlopen en informatie te verzamelen. De een
struint graag rond en scharrelt bij elkaar wat er
van zijn gading is. De ander heeft houvast aan een
kaart en weer een ander neemt graag een heldere
menustructuur als leidraad.
Dwaalfilm biedt daarom verschillende manieren
om natuur te ervaren en kennis te vergaren. De
basisordening van Dwaalfilm is gebaseerd op dynamische panorama’s die in elkaar overlopen. Elk
panorama is een plek waar wat te beleven valt. In
elk panorama bevindt zich een aantal (3-4) filmpjes
van 1 minuut, en zogenoemde ‘infoteksten.’ Dit is
een kader met een foto, historische prent of een
kort bewegend fragmentje met daarnaast een begeleidende tekst.
Wie het prettig vindt om geografisch overzicht te
behouden kan via kaarten alle informatie over een
gebied vinden. De bezoeker kan via een navigatiemenu met een lijst onderwerpen en locatie ook gericht op zoek gaan.
Kortom: iedereen kan op zijn eigen wijze Dwaalfilm
ontdekken.
L I N KS & E XT R A I N F O

Bij de filmpjes en infoteksten staan links naar relevante websites, wandelroutes, bezoekerscentra, infopunten, natuurmusea of natuurorganisaties. Hiermee worden mensen verder op weg geholpen om
desgewenst aanvullende informatie te vinden.
PA N O R A M A’ S

Via de panorama’s kom je het landschap binnen.
Elk panorama is een ‘rondom-foto’ van een speciale plek in het gebied, waarin je zelf kunt rondkijken en die op zichzelf al het bekijken waard is. Dit
kunnen landschappen zijn, maar ook de omgeving
van een bezoekerscentrum of museum. Filmpjes
en infoteksten zitten als schatten in de panorama’s
verborgen en kunnen naar keuze worden geopend.
De panorama’s zijn verdeeld over het hele gebied
en daarbij kunnen alle aspecten aan de orde komen.

PRODUCTIE

O F F L I N E V E R S I E B E ZO E K E R S C E N T R A

Bij de productie van Dwaalfilm zijn verschillende disciplines betrokken. Het aantal mensen dat in touw
is varieert van 3 tot 10. Een inhoudelijk team, met
regisseur, tekstschrijver, producent, camerateam,
inhoudelijke deskundigen en gebiedsdeskundigen.
Voor specifieke zaken, zoals onderwater- of droneopnames worden collega’s ingeschakeld.
Na de opnamen houdt een productieteam zich
bezig met het ‘spotten’ (selecteren) van het materiaal, de montage van de filmpjes, video- en web
techniek, vormgeving, muziekproductie, commentaarstem. Rombus heeft zelf veel kennis in huis over
water-systemen, zodat samenwerking ook op inhoudelijke en technische zaken soepel verloopt [zie ook
CV’s] .

In overleg met de bezoekerscentra, musea en overige instellingen die interesse hebben om Dwaalfilm te gebruiken worden de specificaties voor de
offline-versie (stand-alone) afgestemd en de apparatuur getest. Rombus levert daarbij de noodzakelijke support.

S A M E N W E R K I N G / PA RT N E R S

Elke nieuwe uitbreiding van Dwaalfilm start met
research en terreinbezoek van het te filmen gebied.
Twee mensen van Rombus en een deskundige met
gebiedskennis bezoekt de belangrijkse locaties. Dit
kan niet zonder netwerk van partners. Zowel voor
het maken van de opnames, voor de deskundige begeleiding als voor het latere gebruik zijn contacten
met partners uit het gebied noodzakelijk. Het gaat
daarbij om natuurorganisaties, verenigingen, kennisinstituten, bezoekerscentra en recreatieve instellingen, alsook medewerkers van overheden en
openbare lichamen. In deze fase wordt een netwerk
van kontakten opgebouwd, dat de verdere productieperiode onderhouden en bestendigd zal worden.
Dit partnernetwerk is essentieel; zonder partners
geen Dwaalfilm.
Rombus Natuurfilms heeft inmiddels ruime ervaring
om de opbouw van een betrouwbaar partnernetwerk
te realiseren binnen de gestelde tijd. Ter illustratie van
het huidige netwerk volgen hier enkele partners die
hebben meegewerkt aan de realisatie van Dwaalfilm
tot op heden: ARK Natuurontwikkeling - Wereld Natuur
Fonds - Staatsbosbeheer - Natuurmonumenten - Nationale Postcode loterij - VSB fonds - Provincie Gelderland
- Provincie Limburg - Waterschap Rivierenland - Waterschap Rijn en IJssel - Rijkswaterstaat - Ministerie van
Verkeer en Waterstaat - Stichting Twickel - Consortium
Grensmaas - Habitat Euregio - Interreg Euregio Maas
Rhein - Platteland in uitvoering - Regionaal Landschap
Kempen en Maasland.

WERVI NG EN E-CARD

Om bekendheid te geven aan Dwaalfilm organiseert
Rombus zowel regionaal als landelijk tal van activiteiten. Wij sturen een uitgebreide mailing naar landelijke en regionale kranten, scholen, overheidsinstellingen, natuurorganisaties en recreatieve
organisaties. De ervaring leert dat dat dit goed opgevat wordt, en ertoe leidt dat deze aankondigingen
verder verspreid worden naar geinteresseerden in
de regio en in het hele land. Dwaalfilm-informatie
‘landt’ goed in de pers.
Daarnaast worden 2 maal per jaar e-cards rondgestuurd om de belangstelling levend te houden en
nieuwtjes te verspreiden.
ONDERHOUD WEBSITE

Rombus verzorgt het onderhoud van de website, de
updates en betaalt de serverkosten voor de komende 5 jaar, waarbij de productieperiode is inbegrepen. Dwaalfilm is namelijk een betrouwbaar en onafhankelijk medium en voert daarom geen reclame
van derden.
V E R A N T WO O R D I N G , B O R G I N G

De bovenstaande producten en effecten zijn geen
gratuite claims. Rombus heeft zich jarenlang ingespannen om Dwaalfilm te maken tot een significant
medium. De belangrijkste kwaliteitsborg wordt geleverd door de vele verschillende partners. Want zij zijn
alleen tevreden als de beoogde educatie-, informatieen communicatiedoelstellingen ook daadwerkelijk
worden gehaald.

VO O R L I C H T I N G
Veel organisaties hebben Dwaalfilm ontdekt als
middel om hun boodschap over het voetlicht te
brengen. Dwaalfilm - en/of delen hiervan - wordt
op een groot aantal manieren gebruikt als voorlichtingsmateriaal. We geven hier een aantal voorbeelden.
OV E R H E I D / PA RT N E R S

De overheid is wijd en breedvertakt, en verwijzigen
naar Dwaalfilm komen op veel sites voor.

SME Advies - http://www.sme.nl/nieuws/746-dwaalfilm-eu-groot-succes
“De Dwaalfilm is gericht op de bewoners en bezoekers
van het rivierengebied. Zij krijgen een golf van verrassende informatie over de rivier, en voorpret op een wandeltocht door de ruige natuur langs het water. Bedrijven
en bestuurders krijgen een verrassende, frisse tool in
handen om achtergrondinformatie over eigen projecten
te laten zien. Leerkrachten en scholen krijgen een schat
aan toegankelijke, levendige informatie over Nederlandse rivieren en alles wat daarmee samenhangt”
BEDRIJVEN

N AT U U R

ARK natuurontwikkeling – https://www.ark.eu/
nieuws/2014/dwaalfilm-delta-online
“De succesvolle Dwaalfilm doet een nieuwe regio aan. In
veertig filmpjes wordt het meest dynamische gebied van
Nederland in beeld gebracht: de Delta. Wereld Natuur
Fonds, ARK Natuurontwikkeling en de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers laten met Dwaalfilm Delta zien dat
Nederland een unieke delta heeft. “
Zuid-Hollands landschap - http://www.zuidhollandslandschap.nl/natuur-bij-u-in-de-buurt/
bezoekerscentra/bezoekerscentrum-tenellaplas/
bereikbaarheid-en-openingstijden/
Free Nature - http://freenature.nl/free/p000757/
bezoek-de-dwaalfilm-en-ga-op-ontdekkingstocht
Natuurmonumenten - https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/beleef-de-maasvallei-interactief-op-laptop-tablet
Milieufederatie Zuid Holland - http://milieufederatie.nl/groene-agenda/dwaalfilm-delta/
WWF - http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/
thema_s/nederlandse_natuur/nederlandse_projecten/deltagebieden/
“Dwaalfilm delta. Bekijk hoe onze delta zou kunnen zijn
als we natuurlijke processen hun gang laten gaan, en wat
er al te beleven valt aan natuur in de delta vlakbij de Rotterdamse haven. De Dwaalfilm Delta neemt je mee op een
interactieve panoramische excursie langs pareltjes in onze
Zuidwestelijke delta.”

K3DELTA - http://www.k3delta.nl/wereldpremierewww-dwaalfilm-eu/
“d’Waalfilm is een reis lang de Waal in 100 korte, fraaie
filmpjes. Samen vertellen ze een groots rivierverhaal. Interactief, dus je bepaalt zelf de route. Een fonkelnieuwe
dynamische natuurfilm op internet.”
Dekker, grondstof voor ontwikkeling (Dekkergroep)
http://www.dekkergroep.nl/nieuws/arcief-2013/
dwaalfilm-maasvallei/
RTV Rijnmond - http://www.rijnmond.nl/
nieuws/22-03-2014/internetreis-door-de-natuurvan-de-delta
“Natuurliefhebbers in het zendgebied van RTV Rijnmond
kunnen vanaf donderdag op internet een reis door de natuur van de Delta maken. Dan gaat Dwaalfilm-Delta in
première.”
Vereniging Nederlandse Riviergemeenten - http://
www.vnrgemeenten.nl/nieuwsbrieven/april-2013/
single-nieuws/?tx_ttnews[tt_news]=156&cHash=f3
e96aae9f1f01f6446e2754d7875777
“Genieten van natuurverhalen vanuit de luie stoel, dwalen
door bijzondere landschappen; dat kan in de Dwaalfilm.”
Dorpsraad Heerewaarden - http://www.dorpsraadheerewaarden.nl/nieuwsarchief/215-dwaalfilm
“De film is tot stand gekomen dank zij een hele reeks
instellingen en overheden, waaronder ons Bezoekerscentrum de Grote Rivieren.”
SOCIALE MEDIA

Blogs http://tharisis.vijftigpluscursus.nl/?page=
article&warticle_id=133771&Dwaalfilm#.VdTQULNV2ns

http://www.50plusser.nl/?page=vandaag&p=prikbo
rd&hereandnow_id=144370#.VdTQjbNV2ns
http://dieren.blog.nl/tag/dwaalfilm-maasvallei
Twitter https://twitter.com/hashtag/dwaalfilm

D WA A L F I L M E N E D U C AT I E
Misschien nog belangrijker dan voorlichting speelt
Dwaalfilm een educatieve rol. Bezoekers-centra,
musea en onderwijsinstellingen en -initiatieven
gebruiken Dwaalfilm of delen ervan.

www.watereducatie.nl
De website over watereducatie van groep 6 in het
primair onderwijs tot en met de hoogste klassen
van HAVO en VWO. Met een waterkennis-toets, en
een compleet curriculum voor gebruik in de klas.
Dwaalfilm staat hier vermeld onder:
basisonderwijs: www.dwaalfilm.eu “online dwalen
langs de rivier. Middels filmpjes leer alles over wat er
groeit en leeft langs de rivier”.
Als reistip: https://www.watereducatie.nl/
nieuws/63-dwaalfilm
Met voorbeeldfilmpjes: https://www.watereducatie.nl/component/yendifvideoshare/video/6

We geven hier een aantal voorbeelden.
B E ZO E K E R S C E N T R A

Futureland Maasvlakte - Bezoekerscentrum Tenellaplas in Voornes Duin (Zuid-Hollands Landschap)
- Bezoekerscentrum Grote rivieren - Dijkmagazijn
Beuningen - Dijkmagazijn Bemmel.
MUSEA

Paviljoen van het WNF tijdens de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2014 (‘Urban by Nature’) in de Kunsthal Rotterdam - Watermuseum Arnhem - Natuurmuseum Nijmegen.
OV E R H E I D / PA RT N E R S

In 13 Stadswinkels van Rotterdam, in de wachtruimte
voor paspoorten, rijbewijzen, etc. draaien Dwaalfilmpjes over de regio op beeldschermen.
ON DERWIJS

Dwaalfilm wordt veel in het onderwijs gebruikt, zowel in het basisonderwijs als in het vervolgonderwijs. Er zijn dan ook veel links die naar educatie
verwijzen. Bij een uitbreiding van Dwaalfilm profiteren het nieuwe onderwerp en de sponsors / partners / opdrachtgevers van de vele links die er op
het internet al te vinden zijn.
De onderwerpen worden direct gebruikt op de scholen, van basis onderwijs tot en met HAVO / VWO.
www.natuur-jongeren.startpagina.nl
De startpagina voor jongeren en natuur. Dwaalfilm
staat hier onder de rubriek natuur op TV

www.nmepodium.nl
http://www.nmepodium.nl/index.php?id=32113&s
earchstr=dwaalfilm
”De gebruiksmogelijkheden voor de Dwaalfilm in de klas
zijn heel divers. Je kunt gericht zoeken op onderwerpen of
op locaties en zo de les verlevendigen met korte filmpjes.
De leerlingen kunnen de filmpjes gebruiken bij spreekbeurten of werkstukken. Maar minstens zo leuk is het
om de kinderen eens lekker zelf te laten dwalen in de
digitale natuur. En dat dan weer het liefst gecombineerd
met een bezoek in de echte natuur!”
http://groengelinkt-menukaart.nl/example/learningobject-detail.php?learningobject-id=VVJJOnV
ybjpubWVpZDpsZWFybmluZ29iamVjdDoyMDkwMUA=
“Soort leermateriaal:
• informatiebron, open opdracht, professionaliseringsmateriaal, verkennings- en onderzoeksmateriaal
• Primair onderwijs: PO groep 6, PO groep 7, PO groep 8
• Voortgezet onderwijs: HAVO, VMBO, VWO
• Vak: aardrijkskunde, algemene natuurwetenschappen, biologie, geschiedenis, natuur, leven en technologie
• Thema’s: Biodiversiteit, Dieren, Klimaat, Landschap,
Natuur, Planten, Water
• Trefwoorden: wilde paarden, biodiversiteit, gedrag,
delta, zaadverspreiding, rivieren, natuur, natuurlijke begrazing, ecologie”
www.lekkergroendoen.nl voor het onderwijs

www.8-12.info
De website is bedoeld als zoekmachine en startpagina voor kinderen van acht tot twaalf jaar, op school
en thuis. De zoekopdracht dwaalfilm levert tien pagina’s zoekresultaten op van filmpjes en infoteksten
uit Dwaalfilm. Ook als onderwerpen gezocht worden, bijvoorbeeld “zwarte Ooievaar” komen de filmpjes te voorschijn voor de kinderen.
http://aardrijkskundegymnasiumhilversumon.
yurls.net/nl/page/870605/?cookie=1
aardrijkskunde gymnasium Hilversum: “Virtueel
dwalen langs de Maas, Waal en kuststrook, met
prachtige interactieve 360 graden panorama’s en
video’s”.
www.wikiwijs.nl leermiddelenplein
Opgenomen in “Wikiwijsleermiddelenplein is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, vergelijkt,
maakt en deelt. Stel zo voor iedere onderwijssituatie de
optimale leermiddelenmix samen”.
http://maken.wikiwijs.nl/52117/Hydrologie_water_en_rivieren
“internet film waarin je digitaal kunt zwerven langs de
Maas, de Neder-Rijn en de Waal. Met korte filmpjes, verhalen en downloads over rivieren, natuurontwikkeling,
geschiedenis en natuurbeleving”.
www.davindi.nl werkstukken zoeken en vinden (
opgeheven per 17 aug 2015))
www.biologieplusschool.n l over natuur, wetenschap en techniek in het basisonderwijs.
“Een heldere menustructuur maakt dat je gemakkelijk
zoekt op onderwerpen of op natuurgebieden. Dwaalfilm
vertelt een verhaal over kikkers, moerassen en zaadverspreiding; recreanten, grindwinning en rivierveiligheid,
maar bovenal, over de schoonheid van de Nederlandse
natuur. De gebruiksmogelijkheden voor de Dwaalfilm in
de klas zijn heel divers. Je kunt gericht zoeken op onderwerpen of op locaties en zo de les verlevendigen met korte
filmpjes. De leerlingen kunnen de filmpjes gebruiken bij
spreekbeurten of werkstukken. Maar minstens zo leuk is
het om de kinderen eens lekker zelf te laten dwalen in de
digitale natuur. En dat dan weer het liefst gecombineerd
met een bezoek in de echte natuur! “

http://www.malmberg.nl/Voortgezet-onderwijs/Methodes/Mens-Maatschappij/aardrijkskunde/LinktipdWaalfilm.htm
Linktip op de site van Malmberg uitgeverij: “Een onderwerp dat aan bod komt, is bijvoorbeeld de klimaatbuffer bij Loevestein (hoogwater -> klimaatbuffers ->
klimaatbuffer Loevestein). Dit filmpje legt helder uit wat
een klimaatbuffer is, een gebied waar niets aan veranderd mag worden zodat de natuur zijn gang kan gaan
en men zo kan zien hoe het klimaat veranderd en zich
aanpast. En wat dit voor kasteel Loevestein betekent.
‘d’Waalfilm’ is een echte aanrader! “.
http://www.nvon.nl/sites/nvon.nl/files/oud/examen/bi-havo/bihcomp051vb2.pdf
Dwaalfilm komt ook aan bod in examens, bijvoorbeeld in dit examen onder “Wilde paarden”.
http://www.waterschappen.nl/educatie/
Dwaalfilm: “In meer dan 200 korte filmpjes worden de
Maas, de Rijn, de Waal en de Delta in beeld gebracht.
Dwaal langs getijdengeulen en kleine beekjes, kraamkamers voor vissen, broedende vogels, Schotse hooglanders
en alle andere prachtige natuur rond de rivieren”.
http://www.lerarenlinks.be/index.php?page
=link&lid=2907 (België)
“Overzichtelijke site met uitleg over diverse fauna &
flora via diverse natuurreservaten in Nederland (erg interactief)”
“Secundair en hoger onderwijs > Exacte Wetenschappen
> Biologie > 01. Algemeen - Biologie”

DWA A L F I L M E N RE C REAT I E
Recreatieondernemers hebben de wervende kracht
van Dwaalfilm ontdekt. Ze zetten links op hun websites, maar ook YouTube-filmpjes uit Dwaalfilm.
Losse Dwaalfilmpjes zijn te vinden in verschillende
wandelapps en horecagelegenheden spelen Dwaalfilm af voor hun gasten.
Een aantal voorbeelden zijn hieronder te vinden.
RECRON (ver. van recreatieondernemers NL) –
http://www.recron.nl/k/news/view/60262/369/
dwaalfilm-de-wereld-om-de-hoek-verveelt-nooit.

html
“Regiomanager Ivo Gelsing maakt u graag attent op de
website www.dwaalfilm.eu. Hier vindt u 200 korte filmverhalen. Hij zegt “ik doe graag een suggestie richting
leden die aan de kust en de grote rivieren liggen om een
link naar deze filmverhalen op hun website te zetten of
in de receptie af te spelen. De vakantiebeleving aan de
kust en bij de rivieren komt hierbij inspirerend tot uitdrukking.”
Overige Recreatie met Dwaalfilmlinks:
Beleef de Waal - Ri4daagse - Tielse watersportvereniging de Waal
D WA A L F I L M I N WA N D E L A P P S

‘Wildernis aan de Waal’ is een gratis struinapp die
ontwikkeld is door AbelLife, ArkNatuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Regiomarketing Gelderland
en Rombus Natuurfilms. De app bevat struinroutes
en geeft informatie over hoe bezoekers het beste
door het gebied kunnen struinen. In de app zijn
prachtige ‘Dwaalfilmpjes’ opgenomen. Meer informatie vindt u op www.geldersestreken.nl/rivieren
‘Rotterdam Blauwe Rivier’ is een AbelLife app waarin
Dwaalfilmpjes opgenomen zijn.
“Om de mooie natuur in de gebieden langs de Blauwe
Verbindingte beleven, zijn een fietsroute, wandelroutes
en een kanoroute samengesteld. Je kunt ze downloaden
voor op je smartphone via de gratis Abellife app, verkrijgbaar via de appstores van Apple en Google.

TO E T S I N G & B E R E I K
B E Z O E K E R S A A N TA L L E N

Dwaalfilm kwam in oktober 2011 online. Die maand
leverde dat 5.015 bezoekers op. Daarna gingen de
bezoekersaantallen als een raket omhoog,
41.947 in november, 77.406 in december, 147.822 in
januari 2012.
De maanden daarna begonnen de aantallen geleidelijk te zakken. Op 1 augustus 2012 waren er totaal 416.996 bezoekers geweest op dwaalfilm.eu
Deze snelle start heeft een solide basis gelegd onder de bezoekersaantallen van Dwaalfilm. In de
jaren daarna bleef het aantal boven de 100.000 en
uiteindelijk stabiliseerde het bezoek op ongeveer
100.000 per jaar; met gemiddeld 10.000 bezoekers
per maand in de zomer, en 20.000 in de winter.
Omdat er ook bezoekerscentra zijn die offline versies van Dwaalfilm draaien wordt geschat dat het
cijfer van 1 miljoen in de loop van 2015 werd gehaald.
Dwaalfilm heeft een eigen kanaal op YouTube.
Gemiddeld worden daarop 20.000 filmpjes per jaar
bekeken.
M E E TM E T H O D E S

Het gebruik van de website Dwaalfilm.eu wordt
gemeten volgens 2 methoden. De eerste meting is
volgens de tellingen op de server van Dwaalfilm
door het programma webaliser. Dit is een exacte
meting, gericht op aantallen ‘visits ‘ en de frequentie van het bezoek.
De tweede meting is volgens Google analytics.
Deze meting gebeurt aan de hand van cookies. De
aantallen worden minder nauwkeurig onderzocht,
maar de metingen geven meer inzicht.

De bezoekersgegevens kunnen regionaal worden
uitgesplitst. De meeste bezoekers komen uit Nederland, maar het aantal buitenlandse bezoekers
is groeiende. De verblijfsduur is 4-5 minten gemiddeld. Wie “Dwaalfilm ‘intypt’ in Google vindt – 28
april 2016 – 4.580 hits.

MEEDOEN MET DWAALFILM
O P D R A C H TG E V E R S E N S P O N S O R S

Zonder een hele reeks van opdrachtgevers en sponsors zou Dwaalfilm nooit zijn ontstaan.
Een groot aantal organisaties herkent zich in het
verhaal dat Dwaalfilm vertelt en erkent de film als
krachtig voorlichtings- en communicatiemiddel. Zij
gaven of geven nog altijd opdrachten of doneren
geld om nieuwe uitbreidingen van Dwaalfilm te realiseren.
Rombus natuurfilms heeft het concept van
Dwaalfilm ontwikkeld en zowel de vormgeving, de
inhoud als de techniek steeds aangepast aan de
nieuwe mogelijkheden van de digitale presentatie,
waaronder het internet. Rombus is eigenaar van de
Dwaalfilm en bezit het copyright / de auteursrechten op de interface, de achterliggende techniek, de
filmpjes en alle gemaakte video-opnames.
De thema’s die in de film behandeld worden zijn actueel, maar de manier van vertellen heeft een soort
tijdloosheid, er komen weinig items in voor zoals
opening van terreinen of tijdsgebonden manifestaties. Daardoor gaat de film lang mee en veroudert ze
nauwelijks. Belangrijk daarbij is dat vrijwel steeds
een filmpje gewijd is aan één enkel onderwerp, elk
filmpje heeft een duidelijke boodschap. Daardoor is
iedere clip een op zichzelf staand geheel, soms rationeel, soms poëtisch, maar vooral visueel.
D WA A L F I L M I S N O O I T A F

Rombus wil zich inzetten om de Dwaalfilm in de
loop van de komende jaren uit te breiden tot een
landsdekkende film. Bij de uitbreiding van Dwaalfilm zijn alle partijen die dit ondersteunen welkom
met zowel inhoudelijke, praktische als financiële
middelen.
De inhoud van de film wordt in overleg vastgesteld.
Bij uitbreiding naar andere landschappen bestaat
het gevaar van versnippering. Het is in dit concept
van korte 1 minuut filmpjes met telkens een eenduidige boodschap nu eenmaal niet mogelijk om
in één filmpje alles over een gebied te vertellen. Er
is dus steeds een zeker volume aan panorama’s en
filmpjes nodig om een nieuw gebied op de kaart te
zetten.

R O M B U S N AT U U R F I L M S
Rombus BV is een bedrijf dat is gespecialiseerd op
films over de dynamiek van natuurlijke (water)systemen in de moderne maatschappij. Plannen voor
herstel van dynamische natuurlijke systemen zijn
vaak gegoten in woorden met een hoog gehalte
aan deskundigentaal. Vanaf 1992 is Rombus bezig
om dezelfde deskundige inhoud te presenteren in
beelden van de processen die zich afspelen binnen
die natuurlijke systemen. Verhalen in de vorm van
film zijn aansprekend en direct herkenbaar voor
mensen. De inhoud van de abstracte bewoordingen
wordt in één keer duidelijk.
De films die Rombus maakt zijn geen natuurfilms
die er op uit zijn om op zo spectaculaire wijze in
detail planten en dieren te filmen en daarmee de
bezoeker tot verbazing te brengen.
Ze richten zich eerder op het geven van betekenis
aan de natuurlijke systemen en het landschap zoals mensen dat in hun eigen omgeving ervaren.
Het duiden van de werkelijkheid is belangrijker dan
het tonen van het uitzonderlijke dieren of planten.
Voorbeelden van enkele andere, internationale webfilms van Rombus zijn te vinden op het internet:
www.amicefilm.eu,www.freudeamflussfilm.eu
www.maasfilm.eu.
Nóg meer producties zijn te vinden op: www.rombus.nl

bij verantwoordelijk voor regie, camera en montage,
teamcoördinatie en productie.
W I L L E M OV E R M A R S

Historicus en landschapsarchitect. Hij is gespecialiseerd op natuurherstel en -ontwikkeling in combinatie met waterbeheer.
Gedurende 5 jaar hoofd afdeling Landschapsbouw
van het Staatsbosbeheer in Gelderland, daarna 3
jaar hoofd afdeling landschapsecologie.
Als zelfstandig landschapsarchitect werkte hij aan
plannen in binnen- en buitenland:
Grote rivieren: plan Ooievaar voor Waal en Rijn,
Plan Levende Rivieren in opdracht van het Wereld
Natuur Fonds, projecten als Millingerwaard, Ewijkse Plaat, Meinerswijk Arnhem, natuurontwikkeling
Grensmaas in combinatie met grindwinning. Plan
voor een nevenarm van de Donau in Hongarije.
Beken: plannen voor de Limburgse beken Geul en
Worm, en voor de bovenloop van de Amblève in de
Ardennen, in combinatie met waterretentie.
Kusten: plan voor het Oekraïense deel van de Donau Delta, later ook voor het Roemeense deel, voor
WWF. Visie voor hoogwaterbeheersing in combinatie met natuurontwikkeling langs de Schelde tegenover Antwerpen. Plan voor de duin- en kustzone
langs de Oostzee in Letland. (Lake Pape)
Vanaf 1992 werkt hij samen met Monique Moors als
eigenaar van Rombus Natuurfilms BV, en is daarbij
verantwoordelijk voor de verhaallijnen, regie en locatiekeuze.

DESKUNDIGHEID

Rombus zoekt altijd de kennis en hulp van deskundigen maar heeft zelf ook brede deskundigheid in huis over natuurontwikkeling, begrazing,
natuurlijke systemen van de rivieren Rijn, Waal,
Maas, Allier-Loire, over de delta’s van Donau, Wolga, het Schelde-Maas-Rijn-estuarium en de kustontwikkeling.
MONIQUE MOORS

Na de middelbare school studeerde Monique Moors
aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem afdeling grafische vormgeving. Na haar afstuderen specialiseerde zij zich in film. Hiertoe volgde
ze een opleiding aan de Media Academie.
Vanaf 1992 is zij samen met Willem Overmars
eigenaar van Rombus Natuurfilms BV, en is daar-

C O N TA C T

Rombus Natuurfilms
Groenestraat 289
6531 HL Nijmegen
06-53520386
monique.moors@rombus.nl
www.rombus.nl

