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inleiding
Toen wij met ons team begonnen aan het vraagstuk dat Living Projects
ons had voorgelegd, hadden wij nog niet door dat het best moeilijk was. Een nieuw
concept voor een nieuwe doelgroep. Het leek zo simpel. Het nieuwe concept moest een
‘pakket‘ zijn dat op meerdere plekken zou passen. Wij moesten dus op zoek naar plekken
met overeenkomende kenmerken. We hebben meerdere plekken onderzocht:
winkelcentra, etalages en oude industriegebieden. Toch konden we met deze plekken
uiteindelijk weinig kanten op. Een andere plek waar we aan dachten was vakantieparken.
Eigenlijk was iedereen direct enthousiast over deze plek. Er zijn in Nederland veel vakantieparken die allemaal overeenkomende kenmerken hebben. Hier konden we dus wel wat
mee. We besloten om te gaan brainstormen en hieruit werd Living Trees geboren.
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ONderzoek vakantieparken
Roompot, Landal en Center Parcs hebben het grootste aandeel vakantieparken in
Nederland. Er zijn 213 bosrijke bungalowparken in Nederland.
De Groningse, Friese en Drentse zandgronden waren samen met de Veluwe
een populaire bestemming voor binnenlandse vakanties. De badplaatsen aan de
Noordzee staan wel aan kop deze met ongeveer 2,1 miljoen vakanties. Verder zijn
er ongeveer 55 vakantieparken die in een heuvelachtig gebied liggen.

Trends
Omdat de markt aan het verzadigen is, moeten
vakantieparken steeds meer in gaan spelen op
kwaliteit en belevenis. Dit doen ze door bijvoorbeeld
speciale accomodaties aan te bieden zoals een
woonboot, boomhuis of jungle huis. Ook worden er
‘mega-accomodaties‘ aangeboden voor max. 32
personen.
Verder zagen we dat omgeving een grote rol speelt
in het kiesproces van de gast. De bezienswaardigheden en activiteiten moeten duidelijk deel
uitmaken van het park.
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Mega bungalows

Speciale accomodaties

gebruik maken van omgeving
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Just trees.
Zwemmen, bowlen, klimmen en nog veel meer.
Vakantieparken bieden vaak een hoop vermaak.
Helaas worden nog niet alle mogelijkheden
benut. Wat vakantieparken gemeen hebben, is
dat ze zich in een natuurlijke omgeving bevinden.
Een rijk bosgebied waar een hoop mogelijk is,
maar waar nog te weinig gebeurt.
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Living Trees.
Guide me home is een van de functies van Living

Stel je voor, je zit lekker met je familie op een
vakantiepark. Je loopt over het park maar het is
donker. In het donker zijn er minder herkenningspunten. Alles lijkt zo op elkaar. Daarom open jij nu je
Living Trees app. Zodra jij deze opent druk jij op de
keuze ‘Guide me home’. Je ziet meteen dat er een
aantal bomen oplichten zodra je opkijkt. Vervolgens
kijk je verder de straat in en zie je dat er een hele
reeks bomen verlicht is. Je volgt de bomen, plots
zie je dat er om de hoek nog eens een reeks bomen
oplicht. Voor een poos volg je de verlichte bomen.
Plots herken je het weer, je staat voor je eigen
huisje. Je bent thuisgebracht door Living Trees.
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Trees. Deze verlichte bomen kunnen meer
betekenen dan alleen een route naar huis. Denk
eens aan het plezier dat de kinderen kunnen
beleven. Een speurtocht staat op het punt te
beginnen en de kinderen worden in groepjes ingedeeld. Elk groepje krijgt een armband met daarin
een gps. Het is de bedoeling dat ze 5 verschillende
kleuren bomen weten te vinden. Deze bomen staan
verspreid over het park. Maar deze bomen zullen
van plek veranderen. En hoe meer kleuren je hebt,
hoe moeilijker het wordt. Het team dat als eerste
alle kleuren heeft, wint.
De bovengenoemde ideeën zijn natuurlijk nog maar
het begin. Ongetwijfeld zijn er nog veel meer
toepassingen van Living Trees. De mogelijkheden
zijn eindeloos!
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modules
Interesse in Living Trees? Dan kunt u kiezen uit een aantal modules. Deze
modules verschillen in het aantal armaturen en eventuele extra toepassing
zoals een gps-functie die interactie mogelijk maakt. Hieronder zijn de
verschillende modules verder toegelicht.

Module brons
Module Brons bestaat uit een set verlichting voor uw park.
Deze verlichting werkt stand-alone en kan worden ingezet op
elke schaal. Met deze module 20 bomen of meer tot leven laten
komen. Wij kijken graag met u mee om een passend en
volledig plan te maken voor uw Living Trees.
Module Brons werkt met statische verlichting en normaal wit
LED licht, een mooie combinatie voor een traditionele en basic
uitstraling.
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+ 20

module Silver
Module Silver bestaat uit een set verlichting met programmering
voor uw park. Deze verlichting werkt stand-alone, maar wordt
zo geprogrammeerd door onze ervaren technici dat u
altijd een WOW!-effect bij uw gasten zult creëren. Deze module
is bedoeld voor 50 bomen of meer. Wij kijken graag met u mee
om een passend en volledig plan te maken voor uw
Living Trees. Module Silver bestaat uit multifunctionele LEDarmaturen die elke setting en sfeer kunnen weergeven.
Dit pakket zorgt voor een WOW!-effect bij al uw gasten.

+ 50
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Module platinum
Module platinum bestaat uit een set verlichting met programmering voor uw park. Deze verlichting werkt stand-alone, maar wordt
zo geprogrammeerd door onze ervaren technici dat het altijd een
WOW!-effect bij uw gasten zal creëren. Daarnaast bestaat dit
pakket uit verschillende opties om uw Living Trees interactief te
maken. Door middel van een app, bewegingssensoren en timers
tillen wij uw park naar een WOW!-niveau. Deze module is bedoeld
voor 50 bomen of meer, maar het komt de beleving ten goede om
op te schalen. Wij kijken graag met u mee om een passend en
volledig plan te maken voor uw interactieve Living Trees.
Module Platinum bestaat uit multifunctionele LED- armaturen
met de benodigde software en programmering om het gewenste
WOW!-effect te creëren.
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+ 50
living trees
app!

Interactief
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slotwoord
In het begin was het even flink brainstormen, het project
kwam langzaam op gang en de samenwerking verliep
moeizaam. Gelukkig kwamen er langzaam wat ideeën en
hieruit kwam het concept ‘Living Trees’. Het begon als een
klein plantje maar groeide uit tot een jonge boom. Tijdens het
proces hebben wij veel gehad aan de meetings met de
opdrachtgever. Deze gaven ons de sturing en motivatie om
keihard te werken aan ons concept. Wij hebben dit project als
leuk en leerzaam ervaren en we kijken uit naar de toekomst
van Living Trees!
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