
 

 

 

 

 

 

Waterpoort telt 34 enthousiaste gastheren en gastvrouwen. Deze recreatieondernemers 

hebben in de IVN-cursus Gastheerschap Waterpoort uitgebreide kennis opgedaan over het 

bijzondere gebied en dragen zij dit gezamenlijk uit naar hun gasten. Daarnaast werken zij 

samen aan nieuwe producten en arrangementen en dragen zij bij aan de promotie van 

Waterpoort.  

Wil je met je bedrijf ook Gastheer van Waterpoort worden? Schrijf je dan nu in voor de 

cursus van najaar 2016!!  

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/instelling. 

 

De cursus 

De cursus bestaat uit vier dagdelen en een praktische opdracht. 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. Ook bespreken we wat goed gastheerschap in de praktijk inhoudt.  

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 Waterpoort’ en  

wordt je bedrijf opgenomen in het netwerk van meer dan 2000 Gastheren  

door heel Nederland. Zie ook www.ivngastheervanhetlandschap.nl  

 

Data 

Cursusdata zijn dinsdagmiddag 8 november, 22 november, 13 december  

en 10 januari. De bijeenkomsten vinden steeds bij een van de cursusdeel- 

nemers plaats en zijn van 13-17u. Na de cursus volgen er diverse netwerk- 

bijeenkomsten, waarin workshops, productontwikkeling en excursies op het  

programma staan. 

 

Kosten 

Door subsidies kunnen wij de cursus aanbieden voor slechts € 80,- pp. Dit is  

incl. ontwikkel- en organisatiekosten, 4 bijeenkomsten, cursusmap, excursies,  

gastsprekers, koffie/thee/drankjes en gevelbordje/certificaat. 
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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 
De natuur is voor Nederland van grote waarde. Nederlanders recreëren  

graag in het groen. Dit is positief. Natuurrecreatie draagt bij aan de  

gezondheid en versterkt de band tussen mens en natuur. Bovendien is  

het gunstig voor de economie. Helaas kunnen toerisme en recreatie de  

natuur ook veel schade toebrengen. Mensen zijn zich vaak niet bewust  

van de natuurlijke en landschappelijke waarde van het gebied waarin zij  

recreëren. En van de invloed die hun ontspanning en vermaak daar op  

heeft. IVN stimuleert dit besef, en werkt samen met partners als  

Koninklijke Horeca Nederland, RECRON en LTO Nederland aan het  

vergroten van draagvlak voor de instandhouding van de Nederlandse  

natuur. Zodat we daar nu en in de toekomst van kunnen blijven genieten. 

 
Aanmelden 

Aanmelden voor de cursus kan tot 15 oktober 2016 via het online  

aanmeldformulier op www.ivn.nl/cursus-gastheerschap-waterpoort.  

Plaatsing is op volgorde van aanmelding, dus meld je snel aan!! Na  

aanmelding ontvang je een bevestiging en het uitgewerkte  

cursusprogramma. 

 

Partners 

IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid organiseert de  

cursus Gastheerschap Waterpoort in opdracht van de Provincie  

Noord-Brabant en in samenwerking met de diverse partners uit het  

samenwerkingsverband Waterpoort.  

 

Meer informatie 

Ido de Haan (IVN) 

06 – 46 61 82 80  

i.de.haan@ivn.nl  

 

Erika van Pinxteren-Maas (Waterpoort) 

06 – 27 74 52 18  

eavpinxteren@brabant.nl 

 

 

“Door de cursus heb ik geleerd dat 

het gebied een grote diversiteit aan 

recreatieve bestemmingen heeft en 

vooral ook mooie plekjes, zo dicht 

bij huis!” 

 
         (Imke Mulders, Gastvrouw Waterpoort) 
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