
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorig jaar ontvingen 18 recreatieondernemers in Waterpoort hun certificaat en 

gevelbordje, waarmee zij officieel Gastheer van Waterpoort werden. Het begin van een 

netwerk van samenwerkende gastheren die het Waterpoortgebied promoten en hun 

gasten wegwijs maken in dit bijzondere gebied! Op 5 februari 2015 start de tweede 

cursus Gastheerschap.  

 

Voor wie? 

De cursus is voor alle bedrijven en instellingen die zich betrokken voelen 

bij recreatie en toerisme in het Waterpoortgebied. Ondernemers van 

hotels, campings, B&B’s, theetuinen, restaurants, jachthavens of 

agrotoerisme bijvoorbeeld. Ook bedrijven in oprichting kunnen deelnemen. 

Deelname is mogelijk door één of twee personen per bedrijf/instelling, 

afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen. 

 

Praktische informatie 

Dankzij subsidiebijdragen zijn de deelnamekosten aan de cursus slechts  

€ 80,- p.p. Er kunnen ± 25 personen deelnemen aan de cursus. De cursus 

vindt plaats op vijf donderdagmiddagen van 13.00-17.00 uur (5 en 26 

februari, 12 en 26 maart en 16 april). De cursus vindt steeds plaats bij een 

van de gastheren in opleiding. Op 12 maart staan arrangementen in 

Waterpoort centraal. Voor deze bijeenkomst worden ook de ‘oude’ 

gastheren uitgenodigd. Gebiedsgerichte informatie (ontstaan, 

cultuurhistorie en natuur & landschap), veldbezoeken, mogelijkheden voor 

recreatief medegebruik en uitwisseling tussen de gastheren en hun 

bedrijven vormen de kern van de cursus.  

 

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. 

Cursus Gastheerschap Waterpoort 

 

 

“Door de cursus heb ik 
geleerd dat het gebied 

een diversiteit aan 
recreatieve bestem-

mingen heeft en vooral 
ook mooie plekjes, zo 

dicht bij huis.” 

Imke Mulders, Gastvrouw Waterpoort 
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http://www.waterpoortwerkt.nl/
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Aanmelden 

Aanmelden voor de cursus kan tot en met 22 januari via het online 

aanmeldformulier op www.ivn.nl/zeeland. 

 

Partners 

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid organiseert de cursus 

Gastheerschap Waterpoort in opdracht van de Provincie Noord- Brabant 

en in samenwerking met betrokken partners uit het 

samenwerkingsverband Waterpoort. 

 

Voor meer informatie 

Rita de Ligt – van der Zee, IVN Zeeland 

0113-211675 

h.de.ligt@ivn.nl 

 

Erika van Pinxteren – Maas, Waterpoort 

06-27745218 

eavpinxteren@brabant.nl  

 

 

 

Gevelbordje Gastheer Waterpoort 
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