
                              
 

 

        

Het landschap in de Drents-Friese grensstreek 
 
Cursus Gastheer van het landschap  
Vanuit het regionaal landschap werken we samen om bezoekers en ondernemers van de Drents-Friese 
grensstreek het landschap in al haar facetten te laten beleven en ervaren. Kennis en beleving leiden tot 
betrokkenheid en participatie. Geologie, natuur & landschap en cultuurhistorie zijn daarbij belangrijke 
aspecten. De cursus richt zich met name op de zichtbare elementen in het landschap waarnaar 
gebiedsbezoekers verwezen  kunnen worden.  
 
IVN heeft landelijk jarenlange ervaring opgebouwd met het trainen van ondernemers-netwerken in het 
‘leren lezen’, begrijpen en promoten van hun regio. Binnen de Nationale Parken worden de cursussen sinds 
2004, onder de naam ‘Gastheerschap’ verzorgd. Ondernemers ontdekken de waarde van het landschap 
voor hun gasten en hun bedrijf. Ondernemers worden: ‘Gastheren en -vrouwen van het landschap’. In het 
hele land zijn met deze methodiek meer dan 3000 ondernemers opgeleid.  
 
Cursusinformatie: 
Cursusdata:  
Maandag 25 oktober, maandag 1 november, maandag 8 november en maandag 22 november 2021 van 
13:30 - 16:30 uur 
Locatie:  
Start op locatie bij een van de cursusdeelnemers (kijkje in de keuken van…) of regionale ondernemer. 
Kosten: € 200,- per cursus deelnemer 
Minimum aantal deelnemers: 10 ondernemers 
 
Doelen cursus Gastheer van het Landschap 
a) Ondernemers bewust maken van de waarde van het landschap voor hun eigen bedrijfsvoering door 

hen op te leiden met kennis over natuur, landschap en cultuurhistorie van hun eigen leefgebied 
(bewustwording). 

b) Bezoekers het gebied / landschap positief laten beleven en ervaren door goede voorlichting vanuit de 
gebiedsondernemers. 

c) Verbinding van gebiedsondernemers met lokale bevolking door uitwisseling informatie, organiseren 
van activiteiten en betrokkenheid bij de directe woonomgeving.  

d) Het verstevigen van de relatie tussen gebiedsondernemers en versterken van de samenhang in het 
recreatief aanbod (bouwen aan netwerken). 

e) Regiobranding. 
f) Vergroten van lokaal draagvlak voor beheer, behoud en ontwikkeling van een regio. 
 
Doelgroep 
Ondernemers binnen de regio Drents-Friese Regio. We richten ons met deze cursus op ondernemers die 
zien wat de waarde van het omliggende landschap is voor hun bedrijf en dit ook verder willen uitdragen 
aan gebiedsbewoners en bezoekers. Vaak zijn dit ondernemers uit de recreatieve sector maar in feite is 
iedereen welkom.    
 

 

 



                              
 

 

        

Globale cursusinhoud 

 
 
Bijeenkomst 1 ‘geschiedenis van het landschap’ 

 Kennismaking 
 Doel en inhoud van de cursus 
 Toelichting cursusopdracht 
 Kaartoefening 
 Ontstaan van het landschap van ijstijd tot en met hunebed  
 Excursie Holtingerveld 

 
 

 
 
 
 



                              
 

 

        

Bijeenkomst 2  ‘kwaliteiten van de regio’ 
 Welkom 
 Vordering cursusopdracht 
 Kolonien van Weldadigheid (gastspreker) 
 Excursie Museum De Proefkolonie 

 
 

 
 
Bijeenkomst 3 ‘natuur en landschap’ 

 Welkom 
 Parels van het landschap (gastspreker) 
 Excursie 

 

 
 
 



                              
 

 

        

Bijeenkomst 4 ‘cultuurhistorie in de eigen omgeving’ 
 Welkom 
 Korte samenvatting van de cursus 
 Presentaties cursusopdracht 
 Excursie  
 Uitreiking cursus certificaten 
 Afsluitende borrel 

 
 

Foto’s: Saxifraga, Hans Dekker 
 
 
 
Cursus informatie: 
 
Wim Meijberg  
Projectleider IVN Noord  
Zuideresweg 10, 9441TZ Orvelte 
0593-582550 
06-25251465 
 
 
 
 

  



                              
 

 

        

Aanmelden  

kan met onderstaand formulier tot maandag 18 oktober 2021 via emailadres: drenthe@ivn.nl 
Of sturen naar: 

IVN Drenthe 

T.a.v. Timanca Manak 

Postbus 125 

9400 AC Assen. 

 
 

AANMELDFORMULIER  
 
Ja, ik geef me op voor de cursus ‘Gastheerschap Drents-Friese grensstreek ’ 
 
 
 Naam deelnemer:  
 
 
 Bedrijfsnaam: 
 
 
 Websiteadres (eventueel): 
 
 
 Adres:  
 
 
 Postcode: 
 
 
 Plaats: 

 
 

 Tel:  
 
 
 Email: 
 


