
 

 

 

 

 

 

   

Gastheer van het Landschap 
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Gastheer van het Landschap Brummen  

 

 

Natuur en landschap spelen een steeds belangrijkere rol bij het kiezen van een 

vakantiebestemming. Als recreatie- of horecaondernemer kun je daar de vruchten 

van plukken. Een ondernemer die de bijzondere (natuurlijke) waarden van zijn eigen 

gebied goed kent en weet uit te dragen, is een interessante gastheer of gastvrouw. 

Kun jij je gasten vertellen wat er allemaal in jouw gebied te zien en te doen is? Verrijk 

het verblijf van je gasten en word Gastheer-vrouw van het Landschap!  
 

 

Brummen ligt in het hart van de provincie Gelderland, tussen de Veluwe en de rivier de IJssel.  

Het Brummense landschap heeft unieke kenmerken die voortkomen uit de eeuwenlange 

wisselwerking tussen mens en natuur: de zonering, 

de lange lijnen van de oude markegrenzen, en de 

kleinschaligheid. Het landschap is een populaire 

bestemming voor bezoekers, door haar afwisselende 

landschap van natuur, beken, molens, landgoederen, 

heide- en hooilanden, bossen, uiterwaarden en de 

rivier.  

Als recreatieondernemer in deze omgeving kan jij 

daar op in spelen. Door jouw gasten meer te 

vertellen over wat er allemaal te ontdekken is in de 

omgeving, beleven zij het Brummens landschap 

optimaal. En zullen zij waarschijnlijk vaker 

terugkomen naar dit bijzondere gebied!  

 

In het voorjaar van 2023 start het IVN programma ‘Gastheer-vrouw van het Landschap’ voor 

recreatieondernemers in de gemeente Brummen. Ben jij horeca-, recreatie-, of agro-toeristisch 

ondernemer/medewerker in deze regio en wil je meer te weten komen over de omgeving waarin jij 

gastheer of gastvrouw bent? Én wil je leren hoe je deze kennis op een leuke manier kan overbrengen 

op gasten? Doe mee en meld je aan voor het programma! Zo investeer je in jouw eigen bedrijf en kan 

je in het voorjaar van 2023 meteen jouw gasten voorzien van leuke natuurtips om te doen in 

Brummen! 

 

 

 

 

Meld je hier aan! 
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Inhoud van de cursus 
Tijdens vier bijeenkomsten krijg je specifieke gebiedsinformatie en leer je meer over de 

ontstaansgeschiedenis van het landschap van de gemeente Brummen, de landschap zones, 

bijzondere natuurgebieden die Brummen telt, kenmerkende flora en fauna en observatietips, 

cultuurhistorische waarden, recreatieve mogelijkheden en de bijzondere parels van het gebied zoals 

de Hallse kerk of de Empese en Tondense heide. Na de vier bijeenkomsten is er een terugkomdag 

waarbij ervaringen gedeeld worden die de ondernemers hebben na het volgen van de cursus  en 

maken we een verdiepingsslag op basis van de behoeften van ondernemers.  

 

Door mee te doen aan het programma Gastheer 

van het Landschap, bouw je samen met andere 

recreatieondernemers aan een duurzaam 

recreatienetwerk dat gezamenlijk de kwaliteiten 

van het gebied uitdraagt. In samenwerking werk  

je aan activiteiten en natuurbelevingsconcepten, 

waarmee je je gasten enthousiasmeert  

voor natuur, hen een optimale beleving kunt 

bieden en waarmee je Brummen op de kaart zet 

als aantrekkelijke en kwalitatieve bestemming. 

Een extra service, wat jouw bedrijf én het gebied 

aantrekkelijker maakt. Je zult tijdens de 

cursusdagen verrast worden door de 

bijzonderheden die je in je eigen omgeving kan 

vinden! 

 

Gastheer-en vrouw van het Landschap is een  

IVN-programma dat afgelopen tien jaar in heel 

Nederland is uitgevoerd en duizenden recreatieondernemers heeft opgeleid. Op de Veluwe zijn 

inmiddels ondernemersnetwerken van Gastheer-en vrouw van het Landschap in Putten, Ermelo, 

Nunspeet, Epe, Hattem, Heerde, Apeldoorn, Ede, Renkum, Wageningen, Oldebroek en Elburg. Het 

programma in Brummen wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente Brummen, het 

Landschapsnetwerk Brummen, IVN Eerbeek en andere lokale gebiedskenners.  

 

 

 

 

 

 

 

“Hoe gaaf is het om nu de 
gasten te kunnen vertellen dat 
de Veluwe de grootste stuwwal 
ter wereld heeft. Een boom is 
niet ‘gewoon’ een boom, die 
heuvel is niet ‘gewoon’ een 
heuvel, maar achter elk 
natuurverschijnsel schuilt een 
verhaal, een stuk geschiedenis, 
waar we met z’n allen zuinig op 
moeten zijn”, aldus één van de 
ondernemers die in 2022 de 
cursus op de Veluwe volgde  



 

 

Indien nodig, worden de bijeenkomsten aangepast op de op dat moment geldende coronamaatregelen.  

 

Cursusdata & informatiebijeenkomst 
Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten in totaal, waarvan 3 dagdelen theorie, 1 dagexcursie en 

1 terugkomdag. Na het volbrengen van de cursus mag je je als ondernemer profileren als IVN 

Gastheer/-vrouw van het Landschap met certificaat en gevelbordje.  

 

 

  Voor wie 
De cursus is geschikt voor alle horeca-, recreatie-, of agro-toeristische ondernemers en medewerkers 

in de gemeente Brummen zoals hotels, (mini)campings, bed en breakfasts, restaurants, theetuinen, 

golfclub, streekwinkels, vakantieparken en fietsverhuurders. Deelname is mogelijk voor maximaal 

twee personen per bedrijf, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Voor het behalen van het 

certificaat ‘Gastheer-vrouw van het Landschap’ en krijgen van emaillen gevelbordje, is aanwezigheid 

op minimaal 3 cursusdagen nodig. 

 

Kosten en aanmelden 
Het programma is tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de gemeente Brummen en 

Veluwe op 1. De gewoonlijke cursusprijs voor deelnemers is € 150,- waarvan nog eens € 100,- wordt 

aangeboden door de gemeente Brummen. Zo kost deelname aan het programma slechts € 50,- per 

persoon. De Het volgende is inbegrepen in de cursusprijs: 

 Het lesmateriaal (landschapsbiografie van Brummen, cursusfolder & literatuurtips). 

  4 cursusdagen met diverse gastsprekers en excursieleiders 

 Veldexcursie (incl. uitgebreide lunch en vervoer) 

 Afsluiting van de cursus met certificaat en een emaillen gevelbordje.  

 

Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen aan de cursus. Dus meld je hier snel aan: 

www.ivn.nl/provincies/gelderland/nieuws/gastheer-van-het-landschap-in-brummen  

 

 

Bijeenkomst 1 Erfgoed & landschap dinsdag 14 februari 13.00 – 17.00  

Bijeenkomst 2  Natuur dinsdag 7 maart 13.00 – 17.00 

Bijeenkomst 3 Recreatie & natuur  dinsdag 21 maart 13.00 – 17.00 

Bijeenkomst 4 Veldexcursie dinsdag 4 april 10:00 – 17.00   

    

Terugkomdag  Nader te bepalen Dagdeel 

http://www.ivn.nl/provincies/gelderland/nieuws/gastheer-van-het-landschap-in-brummen


 

 

 

Meer informatie 
Ben je geïnteresseerd in de cursus IVN Gastheer-vrouw van het Landschap en wil je meer informatie? 

Neem dan contact op met IVN projectleider Mirjam Koedoot, via m.koedoot @ivn.nl of 06-30627906. 

Neem ook eens een kijkje op www.gastheervanhetlandschap.nl en ontdek in welke Gelderse 

gemeenten netwerken van gastheren momenteel actief zijn. Geïnspireerd door de IVN cursus hebben 

zij activiteiten en arrangementen ontwikkeld die bijdragen aan een optimale beleving van het 

Gelderse landschap.  
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