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Innovatief 
productiehuis
Online content
tv/streaming

Brand extensions
Social media content

Events
Branded content

Vernieuwend
Agency

Merkstrategie
Branding

Campagnes
Digitale strategie

Bouw van platformen

+/- 65 medewerkers
+/- 14M omzet

MEDIA
Entertainment

MARKETING
Service
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Storytelling

campagnes

social media content

tv-programma’s

podcasts

games

streaming content

events

...

De wereld schreeuwt het uit 
om ons klimaat te redden.
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Wij kiezen voor een alternatieve, 
positieve strategie.

Prachtige natuur is dichterbij 
dan je denkt.  

Prachtige natuur is dichterbij 
dan je denkt.  
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Alleen zien wij dat niet meer.                              

Onze Natuur brengt daar 
verandering in.
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Wij willen een emotionele connectie maken tussen de Belgen en de 
Belgische natuur zodat ze die gaan ontdekken, beleven en beschermen

en zo ambassadeurs worden van onze eigen natuur.

Casemovie hierzo
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http://drive.google.com/file/d/1HA0_uCmwTamRqEuiGWudt7qH_6DHCNA8/view
http://drive.google.com/file/d/1pu2zK4dOTRlEcwAGAh1QxILN6yIANVov/view
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Wat willen we bereiken?
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Wie willen we bereiken?

Of je nu een natuurliefhebber bent en actief aan vogelspotten of fotografie 
doet. Of je nu een natuurbelever bent en met de jeugdbeweging, de 
hondenclub of moederziel alleen door de bossen dwaalt. Of je nu een passieve 
belever bent die soms eens door het raam kijkt … Niemand is ongevoelig voor 
mooie beelden van planten, dieren en straffe verhalen uit Onze Natuur.

11.376.070 Belgen.
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Hoe willen we alle Belgen bereiken?

Ecosystemen

Onze Natuur

Media 

spelers

Structur. 

partners Comm. 

partners 

● media
● commerciële partners
● structurele partners
● overheid
● ...

Overheid
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Platform 
Onze Natuur

Social 
Media

PR

TV & filmEvent

Product

Platform
CONCEPT

We willen hét referentieplatform
zijn voor onze Belgische natuur: 
onzenatuur.be en notrenature.be

CONTENT

- Nieuws over en uit de 
Belgische natuur

- Prachtige beelden van dieren 
en planten

- Soortenbank: een virtuele 
fichebak van onze diersoorten

- User generated content
- Op pad met boswachters
- Vlogs cameraman
- Sneak Peeks 
- Tips om Onze Natuur zelf te 

helpen
- Dossiers over actuele topics
- …
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http://drive.google.com/file/d/1zLLS4Rcctr2-ChBesHf4U8DgZPSHpjfg/view
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Social media
CONCEPT

Op het ritme van de natuur delen 
we dagelijks alle updates over onze 
Belgische fauna & flora op Facebook
en Instagram.

CONTENT

- Infographics
- Top topicals
- Sneak peeks 
- Quiz
- Partner content & reposts
- Raadsels
- Stories ‘behind the scenes’
- Stories ‘weekoverzicht’
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http://drive.google.com/file/d/1Vt6vpmnSAQsHmi_6IQ7NzZN-RYSKLwee/view
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En ook: een 50-tal enthousiaste boswachters
verspreid in België als natuurjournalisten.

USER GENERATED CONTENT

Onze Natuur wordt zorgvuldig 
opgevolgd door onze boswachters. 
Ze zijn er dag in dag uit mee bezig 
en beschermen de vele bossen, 
planten, dieren en insecten die ons 
land rijk is. Samen gaan we op zoek 
naar interessante fenomenen in 
ons wilde België.

AMBASSADEURS

Vele boswachters delen het reilen 
en zeilen van hun job in onze natuur 
op social media. Daarmee zijn ze 
onze eerstelijns ambassadeurs en 
dragen ze bij aan onze missie om 
zoveel mogelijk Belgen de natuur te 
doen ontdekken, beschermen en 
beleven.

Boswachters
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Wie anders dan onze eigen Belgische 
natuurfan is erbij wanneer een 
eenzame zeearend ons land aandoet? 
Wie kent de mooiste, verborgen 
natuurplekjes in ons land? 

Onze Natuur doet een beroep op de 
user generated content van haar 
ambassadeurs in ruil voor updates uit 
eerste hand en gratis 
naamsbekendheid. De geselecteerde, 
natuurminnende verhalenvertellers en 
fotografen krijgen toegang tot een 
besloten Facebookgroep waar ze 
vanop de eerste rij mogen meekijken 
over onze schouder, en tips, nieuwtjes 
en unieke content met elkaar en met 
de redactie kunnen delen. Wanneer het 
kan verschijnt hun content ook op de 
kanalen van Onze Natuur.  

Ambassadeurs

TV
CONCEPT

Onze Natuur begon met het idee om een 
Belgische natuurdocumentaire te maken. 
‘Planet Earth’ maar dan om de hoek. Zonder 
doemscenario's en dreigementen, maar wel 
met de allermooiste beelden en strafste 
verhalen die we kunnen maken van de natuur. 

Met deze strategie willen we zoveel mogelijk 
Belgen hun ogen openen en hen zo fier maken
op onze Belgische natuur dat ze deze 
spontaan beter gaan beschermen.
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Coming up: een 7-delige docureeks op Canvas 
CONCEPT

In 6 afleveringen van 45 minuten 
brengen we vanaf januari 2023 de 
wondere wereld van 6 Belgische 
biotopen en hun bewoners in beeld 
op Canvas. 

Een 7de aflevering focust op de 
toekomst van de Belgische natuur. 

CONTENT

- Water
- Aarde
- Lucht
- Hout
- Vuur
- Steen

We namen twee ervaren, passionele 
natuurambassadeurs en filmmakers onder de arm.

PIM NIESTEN

Cameraman, wildlife 
filmmaker & zoologist

DICK HARREWIJN

Wildlife filmmaker, 
cameraman ‘De nieuwe 

Wildernis’
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Film
Wat begon met het idee voor een 
televisiereeks mondde uit in een 
langspeelfilm.

De film is het resultaat van 3 jaar
filmen, op onze buik, tussen het 
gras en in het slijk, door weer en 
wind.

Ondertussen zagen al meer dan 
200.000 bioscoopbezoekers ‘Onze 
Natuur, De Film’ op het grote, witte 
doek.

PR - een megafoon voor de natuur
Kranten, radio, televisie, nieuwsdiensten, HLN & 7/7
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PR
Wekelijks item in Iedereen Beroemd 

● Seizoen 1  - Onze Natuur
● Seizoen 2 - Onze Tuin
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http://drive.google.com/file/d/16FiK1vsRLrT2cPEDdQ_S9-LJLJSPhVfd/view
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PR
Bosposters

Samen met Natuur en Bos 
verdeelden we 250  filmposters over 
onze Belgische bossen.

Foto: Muziekbos, Ronse

PR
Bos- en parkpremières

Samen met Natuur en Bos 
verdeelden we 250  filmposters over 
onze Belgische bossen.

Foto: Muziekbos, Ronse
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PR
Bos- en parkpremières

Samen met Natuur en Bos 
verdeelden we 250  filmposters over 
onze Belgische bossen.

Foto: Muziekbos, Ronse

● Boeken
→ dagboek
→ wandelboeken
→ kinderboek

● Gezelschapsspel

● CD

● Tafelkalender

Producten
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FilmpremièreOp stap met PimLive in concert

Events
Persconferenties, live events, workshops, expedities 
(al dan niet in samenwerking met partners)

Events
Onze Natuur wil de Belg ook met open 
ogen midden in onze natuur krijgen.

● Wandelingen
● Fietstochten
● …
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fase 1 

Social 
content-

marketing NL

fase 2 

Social Media
Contentmarketing NL+FR

Remarketing
Partnerships
Adverteren 

SEO

(+20% groei/maand)

fase 3 

Social Media
Contentmarketing NL+FR

Remarketing
Partnerships
Adverteren

SEO optimizations

(+5% groei/maand)

Uitbouw community

50.000 users

100.000  users

mei ‘19 sep‘19 okt ‘20 dec ‘21

4.000 users

Uitbouw community

Bron: Google Analytics. Gegevens sinds opstart platform in 2019.
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Wij doen dit niet alleen. 

Bedrijven en organisaties die Onze 
Natuur hoog in het vaandel dragen, 
daar werken wij graag mee samen.

Met onze partners koppelen we 
hun duurzaamheidsfilosofie aan 
die van ons. Zo schrijven we samen 
een verhaal met impact.

De samenwerkingen uit zich in 
partnercontent op onze website en 
social kanalen, nieuwsbrieven, 
online bannering, maar ook speciale 
partnerevents, workshops en 
andere initiatieven.

Partners
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USER GENERATED CONTENT

Onze Natuur wordt zorgvuldig 
opgevolgd door onze boswachters. 
Ze zijn er dag in dag uit mee bezig 
en beschermen de vele bossen, 
planten, dieren en insecten die ons 
land rijk is. Samen gaan we op zoek 
naar interessante fenomenen in 
ons wilde België.

AMBASSADEURS

Vele boswachters delen het reilen 
en zeilen van hun job in onze natuur 
op social media. Daarmee zijn ze 
onze eerstelijns ambassadeurs en 
dragen ze bij aan onze missie om 
zoveel mogelijk Belgen de natuur te 
doen ontdekken, beschermen en 
beleven.

Boswachters

Wie anders dan onze eigen Belgische 
natuurfan is erbij wanneer een 
eenzame zeearend ons land aandoet? 
Wie kent de mooiste, verborgen 
natuurplekjes in ons land? 

Onze Natuur doet een beroep op de 
user generated content van haar 
ambassadeurs in ruil voor updates uit 
eerste hand en gratis 
naamsbekendheid. De geselecteerde, 
natuurminnende verhalenvertellers en 
fotografen krijgen toegang tot een 
besloten Facebookgroep waar ze 
vanop de eerste rij mogen meekijken 
over onze schouder, en tips, nieuwtjes 
en unieke content met elkaar en met 
de redactie kunnen delen. Wanneer het 
kan verschijnt hun content ook op de 
kanalen van Onze Natuur.  

Ambassadeurs
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Onze Natuur. Dichterbij dan je 
denkt. 
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