Natuur & Recreatie
Onze droom:
IVN Brabant droomt dat zowel bewoners als bezoekers in hun vrije tijd meer genieten van de
Brabantse natuur, waardoor ze deze meer waarderen, koesteren en beschermen.
Samen met ons netwerk van Gastheren van het Landschap gaan wij in Brabant voor kwaliteitsrecreatie. Hiermee
bedoelen wij dat wij recreanten tijdens hun uitstapje of verblijf willen verleiden om de Brabantse natuur écht
te ontdekken en beleven. Wij stimuleren recreatieondernemers om de waarde van het landschap te benutten
in hun bedrijfsvoering, activiteiten en arrangementen. Op deze manier hopen wij vele duizenden recreanten de
waarde van onze natuur te laten ervaren en op die manier aan te zetten tot duurzamer gedrag.

Gastheer van het Landschap

We leiden recreatieondernemers op tot IVN Gastheer van het
Landschap. Samen met hen bouwen we aan duurzame netwerken
van ondernemers die hun liefde voor en kennis over de natuur delen
met bewoners en bezoekers. Door heel Brabant bouwen we al aan
duurzame recreatienetwerken. In totaal hebben we 367 gastheren en
-vrouwen opgeleid in Brabant.
In 2020:
• geeft IVN nieuwe cursussen Gastheer van het Landschap, onder
andere in De Maashorst, Geopark Peelhorst en Nationaal Park
De Biesbosch en leiden we minimaal 80 nieuwe gastheren en
-vrouwen op.
• ondersteunen we de gastherennetwerken in acht Brabantse natuurgebieden, bijvoorbeeld met
netwerkbijeenkomsten, verdiepingsmodules en samenwerking met IVN-vrijwilligers.
• doen we een behoeftepeiling en pilot: natuurontwikkeling met gastheren en -vrouwen.
• verbinden we het programma Gastheer van het Landschap met andere IVN projecten en campagnes, zoals
de #2uurnatuur Challenge (met 8.000 deelnemers in 2019), NL Zoemt en Schone Maas.

Beleefconcepten

Samen met de gastheren- en vrouwen ontwikkelen we beleefconcepten waarmee ondernemers, bezoekers en
bewoners in contact brengen met de natuur.
In 2020:
• organiseren we Oerfestival De Maashorst
• ontwikkelen we samen met vrijwilligers en Gastheren van het Landschap twee meerdaagse IVN Trektochten
in de Maashorst en NP De Biesbosch als onderdeel van de app IVN Routes.

Dat doen we samen met onze partners, waaronder:

Gemeenten, onderwijs, provincie Noord-Brabant, streekorganisaties, waterschappen, recreatieondernemers,
VVV’s, bezoekerscentra, IVN-vrijwilligers, terreinbeherende en groene organisaties.

IVN Brabant
Spoorlaan 434 C
5038 CH Tilburg

088 - 500 31 10
brabant@ivn.nl
www.ivn.nl/brabant

