Welkom!

Programma
13.00

Welkom en introductie IVN & Gastheer van het Landschap
(Ido de Haan, IVN)

13.30

Kennismaking

14.15

Pauze

14.30

De Zuiderwaterlinie in vogelvlucht
(Anne-Wil Maris, programmaregisseur Zuiderwaterlinie)

15.15

Het ontstaan van de Zuiderwaterlinie – gastpresentatie/rondwandeling vesting Heusden
(Marco van de Woestijne, gemeente Heusden)

16.45

Toelichting huiswerkopdracht, vooruitblik en afsluiting

17.00

Afsluiting met een drankje

IVN Natuureducatie
Door jong en oud actief te laten
ervaren hoe leuk, leerzaam,
gezond én belangrijk natuur is, wil
IVN een natuurbewuste
gedragsverandering bereiken.
Met onze 130 professionals,
25.000 leden en 170
vrijwilligersafdelingen in heel
Nederland voeren we projecten en
campagnes uit en organiseren we
cursussen en natuuractiviteiten.

IVN Natuureducatie

vrijwilligers

Natuur en Recreatie
• Programma’s
•
•
•

Nationale Parken (educatie- en communicatie)
Activiteiten IVN-afdelingen (bijv. excursies)
Gastheer van het Landschap

• Producten/campagnes
•
•
•
•

Nationale Parken tweedaagse
Natuurbelevingsmaterialen (webshop 10% korting)
IVN Routes / IVN Trektochten
Beleefweken

•
•

Modderdag, Slootjesdagen, #2uurnatuur
Kwaliteitslabel “Natuurlijk Gastvrij”

Voorgeschiedenis Gastheer van het Landschap
 2007: NP Drents-Friese Wold: gezamenlijke behoefte ondernemers/NP
opzet IVN-cursus Gastheerschap i.s.m. ondernemers, Recron en KHN
 2008: opschaling alle Nationale Parken
 2010: ook buiten Nationale Parken: Gastheerschap + Ambassadeurs van het Landschap
 2016: Gastheer van het Landschap
 2021: ca. 3000 gastheren en –vrouwen in ruim 50 gebieden

Gastheer van het Landschap
DOELSTELLINGEN
• Vergroten kennis over het gebied
•

Natuurwaarden, ontstaan van het landschap,
cultuurhistorie, actuele ontwikkelingen

• Stimuleren passie en trots voor het gebied
•
•

Trots en passie overbrengen op je gasten
Bewustwording meerwaarde van natuur voor
de onderneming

• Creëren van een krachtig netwerk
•
•

Ondernemers bouwen samen aan een breder
aanbod van natuurbelevingsactiviteiten
Ondernemers zetten samen het gebied
toeristisch-recreatief op de kaart

De recreatieondernemer
is dé schakel tussen het
gebied en haar bezoeker

Gastheer van het Landschap
• Cursus
•
•
•
•
•

Vier dagdelen + terugkombijeenkomst
Gastpresentaties, excursies en opdrachten
Ontstaan van het landschap, cultuurhistorie / erfgoed,
flora & fauna, beheer, actualiteit, recreatie vs natuur
Eindopdracht
Certificaat + raamsticker/gevelbordje

• Vervolgprogramma
•
•
•
•

Netwerkbijeenkomsten
Product- en arrangementontwikkeling
Vermarkting en gebiedspromotie
Verdiepingsworkshops (bijv. storytelling, natuur, etc)

Voorwaarden Gastheer/Gastvrouw van het Landschap
•

Actieve deelname aan ten minste 3 van de 4 bijeenkomsten

•

Cursusopdrachten & eindpresentatie

•

Raamsticker/gevelbordje op een zichtbare plaats

•

Informatie over Zuiderwaterlinie beschikbaar op bedrijf

•

Medewerkers informeren

•

Informatie zelf actueel houden

•

Bereid zijn tot samenwerking

Cursusprogramma
Di. 8
maart

Inzoomen op de Stellingen van de Zuiderwaterlinie: historie & verhalen
12.30 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 – 16.30
16.30 - 17.00
17.00

Di. 15
maart

Inloop
Welkom & bevindingen huiswerkopdracht 2 ‘historische kaart’
De Stellingen van de Zuiderwaterlinie: historie & verhalen
Pauze
Excursie
Toelichting foto- en beleefopdracht (huiswerkopdracht 3)
Toelichting eindopdracht 4 ‘Beleef mijn Zuiderwaterlinieparel’
Afsluiting & borrel
Inzoomen op de Stellingen van de Zuiderwaterlinie: natuur & landschap

12.30 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 16.30
16.00 – 17.00
17.00

Kasteel Maurick,
Vught

Inloop
Welkom & bevindingen foto- en beleefopdracht (huiswerkopdracht 3)
De Stellingen van de Zuiderwaterlinie: natuur & landschap
Pauze
Excursie m.b.t. natuur & landschap
Bespreking voortgang eindopdracht 4 en voorbereiding pitches slotbijeenkomst
Afsluiting & borrel

Gemeenschapshui
s Acropolis,
Megen

Cursusprogramma
Di. 29
maart

Parels van de Zuiderwaterlinie & uitreiking certificaten en gevelbordjes
12.30 - 13.00
13.00 - 13.45
13.45 – 14.45
14.45 – 15.30
15.30 - 16.15
16.30 – 17.00
17.00

Inloop
Korte terugblik en vooruitblik vervolgprogramma Gastheren Zuiderwaterlinie
Pitches eindopdracht 4 ‘Beleef mijn Zuiderwaterlinieparel’
Pauze & proeverijtje streekproducten
Vervolg pitches eindopdracht 4 ‘Beleef mijn Zuiderwaterlinieparel’
Uitreiking certificaten en gevelbordjes Gastheer van het Landschap
Zuiderwaterlinie
Afsluiting & borrel

nntb

