
                                                                                                                                         
 
Nieuwe cursus Gastheerschap Waterpoort van start! 
Na drie IVN-cursussen Gastheerschap telt Waterpoort inmiddels 55 Gastheren en -vrouwen van het 
Landschap die het gebied rond Krammer-Volkerak toeristisch-recreatief uitdragen. Bij voldoende 
belangstelling start eind november 2017 weer een nieuwe cursus om het netwerk verder uit te 
breiden. De cursusdata zijn:  
 

 Dinsdagmiddag 28 november 2017 (13:00 – 17:00u)  

 Woensdagmiddag 13 december 2017 (13:00 – 17:00u) 

 Dinsdagmiddag 9 januari 2018 (13:00 – 17:00u) 

 Dinsdagmiddag 23 januari 2018 (13:00 – 17:00u) 

 Donderdag  11 oktober 2018 terugkomdag (09:00 - 17:00u) 
 
Voor wie?  
De cursus is voor alle bedrijven en instellingen die zich betrokken voelen bij recreatie en toerisme in 
het Waterpoortgebied. Zoals hotels, campings, B&B’s, theetuinen, restaurants, jachthavens of 
agrotoerisme. Ook middenstanders en bedrijven in oprichting kunnen deelnemen. Deelname is 
mogelijk door één of  twee personen per bedrijf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cursus  
De doelstelling van de cursus is tweeledig: 

1. (Recreatie)ondernemers uitgebreide informatie geven over het Waterpoortgebied (ontstaan, 
cultuurhistorie, landschap, natuur, actuele ontwikkelingen, recreatie), zodat zij dit kunnen 
uitdragen naar hun gasten; 

2. Opbouwen van een netwerk van (recreatie)ondernemers die gezamenlijk Waterpoort 
toeristisch-recreatief op de kaart willen zetten en producten en activiteiten ontwikkelen die 
aansluiten op het verhaal van Waterpoort. 

 
De cursus bestaat uit vier dagdelen en een terugkombijeenkomst na het seizoen. Tijdens de cursus 
krijg je informatie over de bijzondere kenmerken van het gebied rondom Krammer-Volkerak: 
ontstaansgeschiedenis, cultureel erfgoed, toeristisch-recreatieve mogelijkheden, natuurgebieden, 



typische flora en fauna. Daarnaast werk je tijdens de cursus samen met andere ondernemers aan 
mogelijke Waterpoort-arrangementen en activiteiten. Excursies en uitwisseling vormen een 
belangrijk onderdeel van de cursus. Na afronding ontvang je een gevelbordje en certificaat ‘Gastheer 
van het Landschap’ en wordt je bedrijf opgenomen in het netwerk van meer dan 2500 Gastheren 
door heel Nederland (zie www.ivngastheervanhetlandschap.nl ). Na de cursus volgen er jaarlijks 
meerdere netwerkbijeenkomsten in Waterpoort, waarin workshops, productontwikkeling en 
excursies op het programma staan.  
  

http://www.ivngastheervanhetlandschap.nl/


 

Het precieze cursusprogramma is als volgt:   

Datum/tijd Locatie Onderwerpen 

Di. 28 nov 2017  

(13-17u) 

Bij een van de 

deelnemers 

13.00  Welkom door cursusleider en gastheerbedrijf 
13.10  Kennismaking 
13.20  Toelichting op de cursus Gastheer van het Landschap   
            Waterpoort (Ido de Haan, cursusleider IVN) 
13.45  Gastpresentatie: Ontstaansgeschiedenis en  
            cultuurhistorie Waterpoort  
14.45  Pauze 
15.00  Opdracht ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie en  
            toelichting eindopdracht ‘Verken een plekje’ 
15.45  Korte excursie 
17.00  Afsluiting met een drankje  
 

Woe. 13 dec 2017 

(13-17u) 

Bij een van de 

deelnemers 

13.00  Welkom door cursusleider en gastheerbedrijf 
13.30 Gastpresentatie: Landschap en natuur in Waterpoort  
14.30 Excursie 
16.30 Gastpresentatie: Waterpoort: beleid, toekomst,  
           communicatie, gebiedspartijen  
17.00  Afsluiting met een drankje  
 

Di. 9 jan 2018 

(13-17u) 

Bij een van de 

deelnemers 

13.00  Welkom door cursusleider en gastheerbedrijf 
13.10  Gastpresentatie: Recreatie in Waterpoort  
14.00  Workshop storytelling & arrangementen  
16.00  Pitches arrangementen n.a.v. workshop 
17.00  Afsluiting met een drankje 
 

Di. 23 jan 2018 

(13-17u) 

Bij een van de 

deelnemers 

13.00  Welkom door cursusleider en gastheerbedrijf 
13.30  Presentaties eindopdracht ‘Verken een plekje’ door de  
            cursusdeelnemers 
15.30  Terugblik en afronding cursus 
16.00  Uitreiking certificaten  
17.00  Afsluiting met een drankje en streekproducten 

Do. 11 okt 2018 Bij een van de 

deelnemers 

 

Terugkombijeenkomst na seizoen als Gastheer Waterpoort 

 

Kosten  
Door subsidie van de Provincie Noord-Brabant kunnen wij de cursus aanbieden voor slechts € 150,- 
pp (normaal €250). Dit is incl. 5 bijeenkomsten van een dagdeel, een uitgebreide cursusmap, 
gastsprekers, excursies naar natuurgebieden, koffie/thee/netwerkborrels en gevelbordje/certificaat.  
 
Over Waterpoort  
Waterpoort is de naam voor het gebied dat ligt op de grens van de provincies Zeeland, Noord-
Brabant en Zuid-Holland. Het is ook de naam van een samenwerking tussen de drie provincies en de 
zes gemeenten rondom het Volkerak - Zoommeer, natuurterreinbeheerders en vele andere partijen. 
Het is geen samenwerking van alleen maar overheden. Het is een uitgestoken hand naar iedereen die 
plannen heeft die de toekomst van het gebied kleur geven, of het nu gaat om bewoners, bedrijven, 
scholen of andere samenwerkingsverbanden. Meer informatie over Waterpoort: 
www.waterpoortwerkt.nl.  
 
Over IVN en Gastheren van het Landschap  
Recreatieondernemers zijn de schakel tussen de natuur en haar bezoekers.  

http://www.waterpoortwerkt.nl/


Daarom leidt IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) horeca- en recreatieondernemers 
op tot Gastheren van het gebied waar zij werken. Als gastheer vertellen zij hun gasten alles over de 
mooiste natuurplekjes en cultuurhistorie van het gebied. Zodoende beleven recreanten de omgeving 
optimaal en verrijkt het hun verblijf of bezoek aan het gebied. Dit zorgt voor een unieke ervaring bij 
gasten, versterkt het imago van het gebied, stimuleert draagvlak voor het behoud van het landschap 
en draagt bij aan de profilering van de onderneming. Meer informatie over IVN Gastheer van het 
Landschap: https://www.ivn.nl/gastheer-van-het-landschap  
 
Aanmelden 

U kunt zich tot 10 november 2017 voor de cursus aanmelden door een email te sturen naar IVN 
Brabant: i.de.haan@ivn.nl De cursus gaat door bij een minimale deelname van 14 personen. 
Verspreid deze informatie daarom gerust in uw netwerk!  
 
Meer informatie  
Ido de Haan (IVN)     Angelique Hijweege (Waterpoort) 
06 – 46 61 82 80     06 - 18 30 31 37 
i.de.haan@ivn.nl    AHijweege@brabant.nl 
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