
 
 
 
 
 
 
 

 
Cursus Gastheerschap van het Landschap  

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
 
Voor (agro-)recreatie- en toeristische ondernemers start IVN Zuid-Holland in samenwerking 
met de gemeenten Molenwaard en Alblasserwaard, de regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden, de Rabobank en de Provincie Zuid Holland op 5 april de cursus 
Gastheerschap Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met de cursus vergroot u, als ondernemer, 
uw kennis van de natuurgebieden, cultuurhistorie, het landschap en natuur recreatieve 
mogelijkheden voor de bezoeker van het gebied. Daarnaast richt de cursus zich er op hoe 
gezamenlijk de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden als recreatief gebied beter zichtbaar en 
herkenbaar te maken zijn. Na het volbrengen van de cursus mag u zich bovendien profileren 
als Gastheer Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden  
De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft veel recreatie-
mogelijkheden. 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!  
 

Voor wie?  

De cursus is voor alle horeca- en recreatieondernemers (zowel dag- als 
verblijfsrecreatie) in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Daarbij kunt 
u denken aan campings, minicampings, horecaondernemers, hotels, bed & 
breakfast voorzieningen, ondernemers, musea  e.d.. Maar ook voor 
producenten en afnemers van streekproducten en voor verhuurders van 
fietsen, boten en aanbieders van  dagarrangementen of anderszins in het 
gebied kan het volgen van de cursus interessant zijn. Deelname is mogelijk 
door 1 of 2 personen per bedrijf/instelling, afhankelijk van de hoeveelheid 
aanmeldingen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursusdata en inhoud (onder voorbehoud) 
 

1. Dinsdag 5 april  

13.00- 17.00 u. 

1) Ontstaan van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

2) Landschap en cultuurhistorie 

2. Dinsdag 19 april  

13.00- 17.00 u. 

1) Natuur (gebieden, flora, fauna) 

2) Recreatie 

3. Dinsdag 10 mei  

10.00- 17.00 u. 

Dagexcursie langs bijzondere natuur en landschappelijke 

gebieden en locaties en langs bedrijven van andere (agro-

)recreatie- en toeristisch ondernemers. 

4. Dinsdag 24 mei  

15:00- 21:00 u. 

O.a. workshop inzet van en gebruik van social media. Tevens 

feestelijke afsluiting en uitreiking certificaten.  

5. Dinsdag 4 of 11 

oktober  

13.00 -17.00 u. 

Terugkombijeenkomst voorafgaand aan de start van het nieuwe 

seizoen. O.a. inhoudelijke opfrissing, nieuwste recreatieve 

ontwikkelingen en excursie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bovengenoemde cursus wordt door IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, aangeboden 

onder de noemer Gastheren van het Landschap: zie www.ivngastheervanhetlandschap.nl   
 
 

 

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

Aanmelden 
Voor directe aanmelding kunt u terecht bij: 
https://www.ivn.nl/cursusgastherenalblasserwaardvijfheerenlanden 
  
 

Kosten 
Dankzij subsidiebijdragen 
bedragen de 
deelnamekosten aan de 
cursus slechts € 100,- p.p. 
(incl. cursusmap, 
koffie/thee, maaltijd tijdens 
feestelijke afsluiting). Er 
kunnen maximaal 30 
personen deelnemen aan 
de cursus. 
 

Cursusinhoud 
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten: twee middagen, een 
dag, een slotbijeenkomst en een terugkombijeenkomst. Theorie 
maar ook zeker veldbezoek en uitwisseling staan centraal! Een 
van de bijeenkomsten is geheel gewijd aan het bezoeken van 
allerlei unieke en bijzondere locaties. Ook gaat u zelf op 
onderzoek en wordt gekeken op welke wijze recreatieve en 
toeristische locaties eenduidig voor de recreant herkenbaar 
kunnen zijn. Met ondersteunende opdrachten wordt 
kennismaking, samenwerking en verdieping gestimuleerd. 
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