
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus Gastheer van Nationaal Park De Maasduinen 

Uit onderzoek is gebleken dat natuur een steeds belangrijkere rol speelt bij het kiezen van een 

vakantiebestemming. Noord-Limburg is rijk aan natuur en cultuur, waar u als (agrarisch, horeca- of 

recreatieondernemer in dit gebied de vruchten van kunt plukken. IVN en Nationaal Park De Maasduinen 

geven in de winter van 2018 de cursus ‘IVN Gastheer van Nationaal Park De Maasduinen.  

De cursus staat open voor alle recreatieondernemers rondom Nationaal Park De Maasduinen die een 

duurzame bedrijfsvoering (willen gaan) voeren. Het gaat om exploitanten, ondernemers en het personeel 

van verblijfsrecreatie (zoals campings, huisjesparken, hotels), VVV’s en dagrecreatie (zoals restaurants, 

musea, maneges) en producenten van streekproducten. Dus grijp uw kans, en word Gastheer van 

Nationaal Park De Maasduinen! 

Inhoud cursus 

Tijdens de cursus leert u via workshops en excursies meer over geschiedenis, cultuur, landschap en natuur 

van dit unieke gebied. Maar ook over gemarkeerde wandelroutes en activiteiten. Daarnaast is de cursus 

erop gericht om producten, activiteiten of samenwerkingsprojecten in de regio op te zetten.  

Praktische informatie  

 De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagmiddag 23 januari, 6 en 20 februari en 6 maart 
2018. De locaties van de cursus worden verspreid over het gebied;  

 De eigen bijdrage is € 100,- per deelnemer, exclusief BTW;  

 De cursisten ontvangen een cursusmap en na afloop een certificaat en een gevelbordje; 

 Vereist voor certificatie is dat deelnemers minimaal drie cursus middagen bijwonen; 

 Een vereiste voor certificering is dat deelnemers minimaal drie cursusmiddagen bijwonen;  

 Meerdere organisaties, waaronder LLTB, Recron en Horeca Nederland worden betrokken bij de 
opzet en de uitvoering van de cursus.  

 

Heeft u interesse om IVN Gastheer van Nationaal Park De Maasduinen te 
worden? Meld u dan online aan! Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Thea Jetten, projectleider IVN Limburg, via e-mail: t.jetten@ivn.nl of bel 
0475 38 64 60.  

“Als Gastheer van het Landschap geven wij 
gasten extra informatie over de mooie 
natuur en de wandel- en fietsroutes in de 
regio. Dit stimuleert o.a. ons eigen 
fietsverhuur. Dit kunnen wij mede doen 
doordat onze receptionistes de cursus 
Gastheerschap van het Landschap hebben 
gevolgd”. 
 
Han van der Eijk, directeur Van der Valk 
Hotel Venlo. 
 

https://www.ivn.nl/gastheer-van-het-landschap/aanmeldformulier-cursus-gastheer-van-nationaal-park-de-maasduinen
mailto:t.jetten@ivn.nl

