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Introductie 

Het Novalis Instituut is een initiatief voor maatschappelijke ontwikkeling met diepgang en reikwijdte. 

We richten ons op een hoge meerwaarde op sociaal maatschappelijk gebied, waarbij natuur, 

duurzaamheid en menselijkheid de belangrijkste pijlers vormen .  

Met het oog op de herwaardering van gezondheid en natuurbeleving hebben we plannen voor een 

outdoor-recreatie-centrum ontwikkeld. Hiermee willen we mensen gevarieerde mogelijkheden 

bieden om te werken aan:  

 Een gezonde leefstijl 

 Optimale zelfontwikkeling 

 Intensieve verbinding met de natuurlijke omgeving en de eigen natuur 

In het concept richten we ons op zeer diverse actieve doelgroepen zodat de exploitatie 

geoptimaliseerd kan worden en veel mensen bediend kunnen worden.  

Om een duurzame en exploitatie-positieve structuur neer te kunnen zetten, prefereren we 

bestendige en stabiele kernactiviteiten, gedragen door zelfvoorziening op het gebied van de primaire 

voorzieningen (o.a. energie, water, voeding). We werken aan duurzaamheid in een cradle-to-cradle 

benadering en een streven naar energie-neutraliteit om de exploitatiekosten zo laag mogelijk te 

houden.  

Het plan omvat de volgende structurele onderdelen: 

 Horeca 

 Wellness 

 Outdoor survival centrum 

 Natuurbelevingspark 

 Voedselpark 

 Evolutie-concept Educatief Centrum;  Kinderopvang / BSO 

In de invulling zijn de onderdelen zeer flexibel met mogelijkheid tot het op diverse manieren 

combineren en integreren. Hierdoor kunnen we ook makkelijk het concept aanpassen aan de 

beschikbare ruimte en randvoorwaarden en veranderingen door de tijd. 

Om een uniek aansprekend kenmerk te verkrijgen dat tevens als verbindend thema kan dienen, 

kiezen we voor een prehistorisch Paleo-karakter voor dit project. Dat wordt project-breed 

doorgevoerd en biedt tevens vele mogelijkheden tot interactieve vormgeving en low-budget 

toepassingen. 

Een gefaseerde ontwikkeling en deelrealisatie is uitstekend mogelijk binnen dit concept. 

 

 

 

 



Horeca 

Afhankelijk van de randvoorwaarden en mogelijkheden zien we op het gebied van de horeca 

uitstekende mogelijkheden voor een theehuis annex lunchroom en een restaurant. 

Voor de horeca kiezen we voor lokaal, vers en de hoogste kwaliteit producten. We streven een 

intensieve samenwerking na met boerderij De Marsen en andere regionale biologische agrarische 

bedrijven wat betreft de producten voor de horeca. Daarnaast is een biologisch-dynamische 

moestuin en orangerie gepland waar de producten voor het theehuis / lunchroom en het restaurant 

verbouwd kunnen worden. 

Om de diverse doelgroepen optimaal te kunnen bedienen zal afhankelijk van het arrangement een 

flexibele menu-kaart worden geboden. Eenvoudige, eerlijke spijzen van bijvoorbeeld het paleo-dieet 

of in de vorm van een salade-bar of buffet.  

We streven ook in de horeca een hoog interactief niveau na waar dat in het arrangement past of 

waar er een apart arrangement omheen gecreëerd kan worden, bijvoorbeeld in de vorm van 

kookcursussen. 

Om voor de recreanten een fijne natuurlijke plek te zijn ongeacht het variabele Hollandse weer, 

wordt er in de architectuur gestreefd naar een evenwichtige integratie van natuur en comfort. 

Waar mogelijk wordt uitgegaan van bouw-biologische principes, duurzaam bouwen, cradle-to-cradle 

benadering en organische architectuur. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wellness 

In aansluiting met de horeca en de outdoor activiteiten, kunnen wellness arrangementen 

aangeboden worden. In principe in een parksetting buiten. In de orangerie indien het weer zich niet 

leent voor buiten. 

Mogelijke invullingen: 

 Badtherapie 

 Hypotherapie (Equine Assisted Therapie; EAT) 

 Park Yoga / Tai Chi 

 Massage 

 Meditatie en filosofie 

 Bootcamp 

 Outdoor fitness 

   

   

  



Outdoor-survival-centrum 

Ook hier kiezen we voor een natuurlijke duurzame opzet geoptimaliseerd voor de menselijke 

ontwikkeling. 

Uitgaande van de doelstellingen en een gezonde exploitatie kiezen we bij de vormgeving en invulling 

van het Outdoor-survival-centrum (OSC) voor activiteiten en structuren die: 

 uniek zijn in de omgeving 

 een meerwaarde geven voor zowel recreanten als toeristen. 

 een versterking vormen van de kwaliteiten van het recreatiegebied in zijn geheel en de 

locatie Blauwe Poort in het bijzonder 

 geïntegreerd kunnen worden met de overige activiteiten 

 jaarrond gebruik mogelijk maken 

In het OSC zal een synthese gezocht worden tussen sportieve buitenactiviteiten en survival 

technieken. Te denken valt aan: 

 Parcour, bootcamp en freerun elementen 

 Klim- en boulderobjecten 

 Boogschietbaan  

 Boomkruinpad 

 Outdoor-circus 

 Voltigeren met paarden 

Al deze elementen zijn uitstekend te schalen, flexibel in te zetten en zeer attractief voor een grote 

verscheidenheid aan doelgroepen. De survival activiteiten kunnen uitgewerkt worden in de vorm van 

een steentijddorpje waar vuurmaken en andere  survival technieken kunnen worden geoefend 

alsmede oude ambachten zoals rietvlechten, spinnen, weven en leerbewerken. 

 

      



Natuurbelevingspark 

In het natuurbelevingspark staat de eigen beleving en de vrije recreatie in de natuur centraal. 

Bijvoorbeeld door middel van een: 

 Zintuigpad 

 Ontdek-bos 

 Natuurspeeltuin 

 Speelvijver 

 Meditatie plekken 

Deze structuren zijn deels al aanwezig en laten zich voor het overige makkelijk realiseren. Het is 

geschikt voor zowel gezinnen als vriendengroepjes kinderen. 

In het natuurbelevingspark kunnen ook scouting-achtige activiteiten georganiseerd worden. Verder is 

integraal gebruik voor de outdoor activiteiten en kinderopvang voorzien. 

 

  

  

  



Voedselpark 

Dit deel van het concept sluit prima aan bij de maatschappelijke ontwikkeling van Transition Towns, 

permacultuur-tuinen en voedselbossen. Het vormt een bijdrage aan de duurzame exploitatie van het 

plan en aan een crisisbestendige samenleving.  

Het voedselpark kan gaan bestaan uit o.a. de volgende elementen: 

 Zelfplukroute 

 Picknick plaatsen 

 Landschapskunst 

 Kinderboerderij 

De zelfplukroute vormt een attractief wandelpad tussen verhoogde bedden vol met eetbare 

gewassen. Hier kan men zelf datgene plukken wat hij of zij wenst. Op verschillende plaatsen kan 

gepicknickt worden. Het afrekenen kan met de horeca-functie geïntegreerd worden. 

Er kan verder vormgegeven worden aan onderzoek op het vlak van permacultuur en voedselbossen. 

Sociaal maatschappelijke projecten met landschapskunst kunnen ontwikkeld worden, evenals 

buitentheater op locatie.  

Ook dit onderdeel is makkelijk te schalen en uiterst flexibel. Het vraagt relatief weinig investeringen 

tegenover een unieke attractieve waarde. Veel van de aanleg kan in de vorm van interactieve 

projecten uitgevoerd worden, waardoor de aanleg reeds een grote recreatieve kwaliteit heeft. 

De orangerie kan onderdeel van de route worden. 

 

  

   



Evolutie-concept Educatief Centrum; Kinderopvang / BSO 

In Scandinavië bestaat Buiten-kinderopvang al tientallen jaren. Hier zijn de kinderen het hele jaar 

door buiten in de natuur. Alleen voor het brengen en halen en bij extreem weer wordt een knusse 

binnenruimte opgezocht. Na een langzame uitbreiding van het concept in met name Duitsland met 

de bos-kleuterscholen, raakt deze ontwikkeling nu in een stroomversnelling over de hele wereld. Ook 

in Nederland zijn er al verschillende initiatieven gestart. 

De Natuur Kinderopvang sluit uitstekend aan bij de behoefte van de kinderen om zich vrij te 

bewegen en te spelen in een natuurlijke omgeving. Voor het concept vormt het een prachtige 

activiteit die het heel jaar voortgang kan hebben en zo een stabiel fundament voor het geheel kan 

vormen. Het zorgt voor een optimaal gebruik ook op momenten dat er verder weinig recreanten en 

toeristen in het recreatiegebied vertoeven.  

In het concept worden o.a. de volgende onderdelen opgenomen: 

 Paleo-Kinderdagverblijf 

 Natuur Buitenschoolse opvang (BSO) 

 Natuur Peuterspeelgroep  

 Natuurclub 

In de toekomst is dit mogelijk uit te breiden met: 

 Natuur-kleuterschool 

 Boerderijschool (evt. in samenwerking met De Marsen) 

Hoewel de kinderen in principe altijd buiten zijn, dient er volgens voorschriften toch altijd een 

binnenruimte aanwezig te zijn die aan de vereisten voor Kinderopvang voldoet. Deze binnenruimtes 

willen we uiteraard weer volgens de duurzame bouw-biologische organische architectuur 

vormgeven. Hierbij is een afstemming op de leeftijdgroep belangrijk. 

Integratie met andere onderdelen zoals de orangerie en het survival-dorp is prima mogelijk. 

   

   


