
Aanmelden 
We hopen u te zien op de 
netwerkbijeenkomst. U kunt zich opgeven 
bij IVN Zuid-Holland, via 
https://www.ivn.nl/netwerkbijeenkomst 
recreatienetwerk 
 

Meer informatie 
Voor vragen over de netwerkbijeenkomst 
kunt u terecht bij: 
IVN Zuid-Holland, dhr. Arthur Hilgersom,  
06-51549486, a.hilgersom@ivn.nl    
 
 

 
 
 
 
Netwerkbijeenkomst over de regionale versterking van het recreatienetwerk 

in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
 

IVN Zuid-Holland en Gemeente Molenwaard nodigen u van harte uit voor een netwerkbijeenkomst 
over de regionale versterking van het recreatienetwerk in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 
Een bijeenkomst voor recreatieondernemers, en producenten en afnemers van streekproducten. De 

bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 16 maart 2016, van 08.00 tot 10.30 uur 
bij Schaapskooi Ottoland.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
Cursus Gastheerschap van het Landschap 
Voor (agro-)recreatie- en toeristische ondernemers start IVN 
Zuid-Holland en de gemeente Molenwaard, met 
ondersteuning van de Provincie Zuid-Holland, regio 
Alblasserdam-Vijfheerenlanden, gemeente Alblasserdam, 
Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de cursus 
Gastheerschap Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Op 5 april 
gaat de cursus van start.  Met de cursus vergroot u als 
ondernemer de kennis over het gebied. Met deze cursus willen 
we daarnaast bekijken hoe we gezamenlijk de regio als 
recreatief gebied zichtbaar en herkenbaar kunnen maken. Op 
de informatiebijeenkomst kunt u zich desgewenst direct 
inschrijven voor de cursus.  
 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden  
De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft veel recreatiemogelijkheden. 
Zowel voor mensen uit de streek als voor toeristen die niet in de regio wonen. 
De molens in Kinderdijk, de Oude Hollandse Waterlinie, Leerdam Glasstad en 
de vestingplaats Gorinchem zijn toeristische trekpleisters. Recreanten die 
bijvoorbeeld Rotterdam of Dordrecht bezoeken weten alleen nauwelijks wat er 
in het gebied te vinden is. Terwijl de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden veel te 
bieden heeft voor de recreant! Er bestaan al initiatieven om het gebied te 
promoten en op de bijeenkomst kijken we hoe we hier gezamenlijk mee aan de 
slag kunnen.   
 

Programma   
08.00 uur Inloop 

08.30 uur Opening door Wethouder Fatih Özdere 

08.40 uur Korte pitches over regionale samenwerking 

- VVV Zuid-Holland Zuid 

- Den Hâneker 

- IVN Zuid-Holland: Cursus Gastheerschap van het Landschap 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

- Foodbazar: promotie streekproducten  

09.40  Netwerkontbijt en rondleiding op de Schaapskooi  
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