
a r r a n g e m e n t
W o r k s h o p
N a t u u r f o t o g r a f i e

Strabrechtse Heide
& Dal van de Beerze

Organisatie
Deze arrangementen zijn een coproductie 
van:
•	 SlimBoek.com
•	 Heidecafé de Strabrechtse Heide
•	 Spoordonkse Watermolen
•	 Staatsbosbeheer

Data 2016
16 april  Dal van de Beerze
28 mei  Strabrechtse Heide
10 september  Strabrechtse Heide

Voor wie is deze workshop
Deze workshop is leuk voor iedereen die 
enthousiast	bezig	wil	zijn	met	natuurfotografie

Locatie Strabrechtse Heide
We bezoeken de heide, maar zeker ook de 
speciale insecten- en heidetuin. We verblijven 
in Heidecafé de Strabrechtse Heide, De 
Plaetse 71a, 5591 TX, Heeze. 

Locatie Dal van de Beerze
We bezoeken het Dal van de Beerze 
rondom de Spoordonkse Watermolen. We 
verblijven in De Spoordonkse Watermolen, 
Spoordonkseweg 130, 5688 KE Oirschot. 

Tijdstip
Ontvangst vanaf 9:30 uur, start programma 
10:00 uur tot en met 17:00 uur.

Prijs
Deelnemers betalen 125 euro inclusief BTW. 
Inclusief	koffie	of	thee	met	een	lekker	gebakje,	
lunch, drankje en hapje. Deelnemers krijgen 
25% korting op SlimBoek | De Groote Heide 
en kost dan slechts 25 euro.

Aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 15.

Aanmelden
Graag per email bij info@slimboek.com

Eric Bergmeester
Jurgen Sloots

Natuurpoort De Plaetse
De workshop op de Strabrechtse Heide vindt 
plaats vanuit Natuurpoort De Plaetse. Hier 
vindt u een gezellig heidecafé, een insecten- 
en heidetuin, een mooie schaapskooi, de 
werkschuur van Staatsbosbeheer en prachtige 
buitenwerkplaatsen	met	gratis	wifi.



Workshop	Natuurfotografie
Fotograferen is een ideale manier om bewust te 
leren kijken naar bijzondere details. We starten 
de	dag	met	een	introductie	over	natuurfotografie.	
Aan de hand van illustratieve voorbeelden worden 
onderwerpen als beeldopbouw, compositie, 
standpunt, perspectief en kleurgebruik behandeld. 

De techniek komt op de tweede plaats, maar 
zal zeker ook aan de orde komen. Vervolgens 
gaat iedereen actief aan de slag met een 
buitenopdracht. Tijdens dit onderdeel worden de 
deelnemers actief begeleid en kunnen uiteraard 
vragen worden gesteld. 

De gemaakte foto’s worden gezamenlijk 
besproken. Dit is een erg leuk en leerzaam 
onderdeel van de dag. Als er voldoende tijd is 
gaat iedereen weer met een vervolgopdracht 
buiten aan de slag. De foto’s die hierbij worden 
gemaakt worden niet meer centraal besproken. 
Er is een gezamenlijke afsluiting waarbij iedereen 
in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen.

Trainers
De workshop wordt gegeven door Eric 
Bergmeester en Jurgen Sloots. Zij zijn de auteurs 
van onder andere SlimBoek | De Groote Heide. 
Kijk	voor	een	leuk	filmpje	en	extra	informatie	over	
de trainers op www.slimboek.com.

SlimBoek | De Groote Heide
In het voorjaar 2015 is het gelijknamige 
natuurfotoboek verschenen met als ondertitel 
‘Brainport natuurlijk!’ dat gaat over het gebied van 
Transnationaal Landschap De Groote Heide. Het 
boek is prachtig vormgegeven en luxe afgewerkt. 
Zowel Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten als 
Het Brabants Landschap hebben meegewerkt.
 
Het boek is voorzien van augmented reality (ar) 
die je met de bijgeleverde app ‘Ons Bos’ kunt 
scannen. Daarnaast is het mogelijk met de app 
een wandeling te maken langs de hoogtepunten 
uit het boek, waarbij je op deze punten ar 
aangeboden krijgt. Kortom een nieuwe manier 
van natuur beleven. Voor mensen die het leuk 
vinden is het mogelijk om eigen content toe te 
voegen aan de online community. Hierdoor is er 
sprake van een uniek cross mediaal concept. 

Bij het maken van de ar is gebruik gemaakt 
van moderne technologieën. Er zijn onder 
andere aerials gemaakt met drones, 360 graden 
panorama’s	en	time-lapse	films.

Koop het boek
Bestel het boek via www.slimboek.com

Interactieve wandeling
Start vanuit Heidecafé de Strabrechtse Heide de 
unieke interactieve fotowandeling met de app 
Ons Bos. De app biedt u augmented reality (ar) 
in	de	vorm	van	mooie	natuurfilmpjes,	aerials,	time	
lapse	filmpjes	en	panorama’s.	U	wandelt	over	de	
Strabrechtse Heide langs de hoogtepunten uit 
het natuurfotoboek SlimBoek | De groote Heide.

Download de gratis Ons Bos-app in de App Store 
of Play Store en koop hier de fotowandeling.


