
unieke wijze van landschapsbeleving
-

ontdekken wat rest aan vrije ruimte 
in het landschap met een ezel als compagnon

-
exploratie van onze wijze van omgaan met en kijken 

naar dieren door te wandelen samen met een ezel
-

ontsnappen aan jezelf door het aandachtig 
ervaren van het onderweg-zijn

-
het oog trainen in rust, geduld, 
de dingen op je af laten komen

-
in verwondering buiten jezelf kijken

-
jezelf openen en toegankelijk maken 

voor natuur en landschap
-

nieuwe wegen vinden

Meer info over opzet, condities en tarieven:  



Trek je graag erop uit, naar 
buiten, in de natuur? Wil je 
het landschap beleven op een 
ongewone manier? Neem dan 
contact op met Den Dolaard.

Den Dolaard (oud-nederlands voor 
landloper, zwerver) staat voor het 
verkennen van het unieke en waardevolle 
landschap van de Getevallei (Zoutleeuw - 
Linter - Geetbets) op een e-ducatieve manier 
door te wandelen met een ezel, en dit zoveel 
mogelijk langs oude buurt- en veldwegen.

Het e-ducatieve staat voor de beweging 
naar buiten, in de wereld gaan. Rondtrekken 
met een ezel langs trage wegen maakt dat je 
wordt blootgesteld aan het beleven van de 
tijd en de ruimte op een meer onbevangen 
manier dan gewoonlijk. Tijdens zo’n 
wandeling ontsluit de productieve tijd 
(van het economische leven, de tijd van 
haast, nut en arbeid) zich tot tijd die vrij 
kan maken, de onbestemde of vrije tijd.  

De ruimte transformeert gaandeweg van een 
geografische ruimte (waarbinnen we ons 
gewoonlijk verplaatsen) tot de ruimte van het 
landschap. Het opgenomen worden door 
de weg, ingebed in het landschap, wordt 
vanzelf belangrijker dan waar de weg ons 
naartoe leidt. Als zodanig bestaat de kans om 
tijdelijk weggeleid   te worden uit vertrouwde 
patronen waarmee we gewoonlijk met onszelf 
en de anderen omgaan. Op zo’n moment 
(dat vooraf niet te programmeren valt) kunnen  
we spreken van een e-ducatieve ervaring.
 •   Tochten voor jong en oud, gezinnen, 

individuen en groepen. Kortom, voor 
iedereen die zich aangesproken voelt.

•   Tochten op maat, verschillende types, maar 
steeds onder begeleiding en op afspraak.

•   Tijdens het wandelen krijg je uitleg over het 
landschap en de ezel.

Contactgegevens:  Jan Nijs, filosoof
Zwartaardeweg 2, 3440 Zoutleeuw
email: info@dendolaard.be
tel.: +32479 45 23 36

Meer info over opzet, condities en tarieven:  


