
Cursus Gastheerschap 

Grevelingen 
 

 

Rita de Ligt-van der Zee 

IVN Zeeland 



Opbouw presentatie 

•Herkomst cursus gastheerschap en 

ambassadeurs van het landschap  

•Grevelingen centraal 

•Waarom een cursus gastheerschap?  

•Inhoud en opzet cursus 



Cursus gastheerschap 

Nationaal Park Oosterschelde: 

•Start in 2008 met 38 deelnemers 

van 24 bedrijven!  

•Vervolg in 2012 met 23 

deelnemers van 14 bedrijven  

 

Zwinstreek: 

•Start in 2011 met 28 deelnemers 

van19 bedrijven 

•Vervolg in 2012 met 27 

deelnemers van 21 bedrijven 
 

 



Cursus ambassadeurs van het 

landschap 

 

Goeree-Overflakkee:  

•Start in 2012 met 26 

deelnemers van 24 

bedrijven. 

 

En dan nu de Grevelingen! 

 

 

 
 



De Grevelingen 

Natura 2000 gebied en 

EHS.  

 

•Vogelrichtlijn (1979) 

•Habitatrichtlijn (1992) 



Kernkwaliteiten Grevelingen 

•  Rust 

 

•  Ruimte 

 

•  Natuur 

 
•In combinatie 
met 
mogelijkheden 
voor recreatie, 
werken en 
wonen 



In beelden 



Behoud van de kernkwaliteiten 

 

Behoud door ontwikkeling 

Sociaal - economische benadering 

• wonen 

• werken 

• ondernemen 

• recreëren  

• juiste schaal, vorm, sfeer 

 

Geen museum; een (be)leefbaar landschap! 



Waarom een cursus ? 

• Lokale ondernemers als ambassadeurs/gastheren 

• Beter aansluiten bij wens recreanten en toeristen 

• Stimuleren samenwerking tussen ondernemers  

• Economische meerwaarde van de Grevelingen 

duurzaam vermarkten 

• Gebruik maken van de lokale kennis 

• Opleiden van gastheren die trots zijn op hun streek 

en dat over kunnen brengen op hun gasten! 

 



 

Nakuru, Kenia 



De Grevelingen 



 

Death Valley, USA 



De Grevelingen 



Inhoud en opzet cursus 

•Onderwerpen 

•Voor wie? 

•Opzet 

•Voorwaarden deelname 

•Wat staat daar tegenover? 

•Aanmelden en dan? 
 

 

 



Onderwerpen 

•Voorstellen van de 

bedrijven 

•Ontstaan 

•Streekproducten 

•Cultuurhistorie  

•Landschap en natuur 

•Wat is er te zien, doen en 

beleven? 

•Cursusopdrachten  
 

 

 



Voor wie? 

• Eigenaren/management 

Gastheerschap als product;  

netwerk bedrijven, arrangementen 

• Vaste medewerkers, balie/ receptie 

    Contact met gasten, kennis van  

    het gebied 

• Tijdelijke medewerkers 

   Contact met gasten,  

    kennis van het gebied 



Opzet cursus 

4  bijeenkomsten in maart -april 

2013 

• Elke keer andere plek 

• Jaarlijkse bijscholing 

Per bijeenkomst:  

• theorie en praktijk 

• Excursie 

Opdrachten: 

• Verken een plek, arrangement 

en streekproduct 

 



Voorwaarden deelname 

• 3 van de 4 bijeenkomsten bijwonen 

• Cursusopdrachten doen 

• Gevelbord ‘gastheer’ op zichtbare plaats 

• Informatiemateriaal Grevelingen op het bedrijf 

• Zelf informatie actueel houden 

• 1x per jaar gastheren-bijeenkomst bezoeken 

• Medewerkers informeren / stimuleren  

• Bereid zijn tot samenwerking 



Waar kunt u op rekenen? 

•Cursus- en informatiemap 

 

•Certificaat  

 

•Gevelbord ‘gastheer’  

 

•Vermelding op website van 

de Grevelingen 



Aanmelden en dan.. 

• Aanmelden voor 1 maart 

• Samenwerken aan een parelsnoer  

van voorzieningen en activiteiten in 

de Grevelingen? 

 

 

 



Parelsnoer Oosterschelde 



Grevelingen! 
Grevelingen 


