
IVN Gastheer van het landschap

- IJsseldelta -



Recreanten laten de 
aanwezigheid van natuur in 
de omgeving steeds vaker 
meewegen in de keuze voor 
hun verblijf. En meer dan ooit 
is er over gebieden informatie 
beschikbaar, bijvoorbeeld via 
apps, routes en kaartjes. Maar 
het zijn juist de verhalen van 
mensen, de weetjes die 
niemand weet, iets bijzonders 
dat je pas ziet als je erop 
gewezen wordt, die maken 
dat je natuur écht beleeft.

https://www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap/o
ver-gastheer-van-het-landschap 

https://www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap/over-gastheer-van-het-landschap
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Aanleiding

• Binding, branding en borging

sterk verweven in de plannen

van IJsseldelta Marketing 

• De IVN cursus 

‘Gastheerschap van het 

landschap’  geeft invulling

aan binding en borging



Organisatie

• Instituut voor Natuureducatie : 

• mensen betrekken bij natuur

• 100 beroepskrachten, 20.000 vrijwilligers

• Gastvrij Overijssel (50%)

• IJsseldelta Marketing (50%)



Doel van de cursus 

• Geven van informatie over het gebied

aan ondernemers/vrijwilligers gericht

op natuurgerichte recreatie: 

De ondernemers kunnen hun gasten

zo beter voorlichten en binden.

• Opbouwen van een netwerk van 

ondernemers die gezamenlijk het 

gebied uitdragen (ambassadeur zijn) 

en in samenwerking producten en 

activiteiten ontwikkelen.



Cursus: (kosten 85,- euro p.p.)

• 3 cursusdagdelen

• 1 gebiedsexcursie

• Thema’s: Natuur, Landschap, 

Cultuurhistorie, Recreatie, 

Marketing

Netwerk

• 2 netwerkbijeenkomsten per jaar





IJsseldelta 44 gastheren/gastvrouwen 

36 bedrijven



Wat wordt er van u verwacht?

1. Cursus volgen

2. Gevelbordje ophangen

3. Gebiedsinformatie uitdragen naar bezoekers, gasten, personeel

4. Gebiedsinformatie bij balie neerleggen en actualiseren

5. ‘Hot spots’ van natuur en cultuurlandschap kennen

6. Ontwikkelingen bijhouden

7. Promotionele acties afstemmen

8. Netwerkbijeenkomsten bezoeken



Wat doen wij voor u?

- Organiseren en uitvoeren van de cursus  

- Beheren netwerkstructuur

- Voorzien van actuele informatie

- Organiseren netwerkbijeenkomst

- Vraagbaak

- Gastheren vermelden op websites 

- Gastheren betrekken bij 

evenementen/activiteiten/arrangementen



Voordelen

• Betere informatie over het gebied

• Onderscheidende promotie

• Profilering als Gastheer en als onderneming met aandacht voor natuur en

landschap

• Netwerk van recreatie-ondernemers

• Nieuwe initiatieven (arrangementen, excursies, evenementen)

• Snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het gebied



De cursus

• 8 oktober (di ochtend)

• 29 oktober (di ochtend)

• 12 november (di ochtend)

• 26 november (hele dag, veldexcursie)

• Aanmelden:
ontdekdeijsseldelta.nl (kopje nieuws)
gastheervanhetlandschap.nl



Vragen?  


