Gastheer / gastvrouw van het Landschap
meer dan een cursus…
De Kracht van Stilte in het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek…
Dat de Drents-Friese grensstreek rijk is aan natuur, is voorzichtig uitgedrukt. Op een
beperkte oppervlakte zijn hier liefst vijf grote natuurgebieden te vinden: Fochteloërveen,
Drents-Friese Wold, Dwingelderveld, Holtingerveld en de boswachterij Ruinen, om nog maar
niet te spreken over het naburige Reestdal en de Weerribben-Wieden. Om hier te mogen
werken, wonen en recreëren wordt gezien als een voorrecht: De Kracht van Stilte van de
Drents-Friese Grenstreek.
Leer en ontdek….
Leer en ontdek met het programma Gastheer van het Landschap alles over natuur, nationale
parken, landschap en cultuurhistorie van de Drents-Friese Grensstreek en beschik zo over
alle vaardigheden om die beleving over te brengen naar je gasten. Het programma is op
maat uitgewerkt per gebied en speelt in op de behoefte van ondernemers. Als onderdeel van
het programma volg je de cursus en word je opgeleid tot Gastheer / Gastvrouw voor het
natuurgebied van jouw keuze….
Als je het gebied begrijpt ga je het waarderen;
Als je het gebied waardeert wil je het beschermen.
Als je het gebied waardeert besteed je er meer tijd…
Gastheer Programmaonderdelen
-Een cursus van vier bijeenkomsten, inclusief excursies, waarin ondernemers leren over het
ontstaan van het landschap, de natuur, cultuurhistorie en recreatiemogelijkheden in hun
omgeving.
-Een krachtig netwerk, waarbij je samen met andere ondernemers bouwt aan vernieuwende
arrangementen.
-Verdiepingsmodules om inspiratie en kennis op te doen over bepaalde onderwerpen die
aanvullend zijn op de cursusonderdelen.
-Ondernemerssafari’s om te ontdekken hoe je bijzondere elementen van natuur, landschap
en cultuurhistorie zelf kunt herkennen, vooral in de omgeving van het eigen bedrijf.
Onderscheidend ondernemen
Bied jouw gasten een unieke natuurbelevenis! Door ze te betrekken bij natuur, landschap en
cultuurhistorie leren ze het gebied kennen en bouwen er een band mee op. Zo vergroot je de
kans dat jouw gasten langer blijven of terugkomen om nog meer te ontdekken. Zo kun je
jouw organisatie onderscheiden van anderen, speel je in op de behoefte van de recreant,

bouw je mee aan een positief imago van het gebied en stimuleer je draagvlak voor behoud
van het landschap bij toeristen en mensen uit de omgeving.

Behalve groot zijn deze natuurgebieden ook nationaal en Europees gezien uniek, met onder
meer een van de meest kansrijke gebieden voor hoogveenherstel, een van de laatste actieve
binnenlandse zandverstuivingen, herstel van oerbos zoals dat ooit in Nederland voorkwam
en het grootste natte-heidecomplex van West-Europa. Al deze gebieden zijn Natura2000gebied en twee zijn bovendien nationaal park. Daarmee heeft de streek de hoogste dichtheid
aan nationale parken en Natura2000-gebieden in Nederland.
Daarnaast kent de streek een relatief gaaf (lint- en esdorpen)landschap met een overvloed
aan cultuurhistorische schatten, waarin nog veel van de geschiedenis is af te lezen.
Bijvoorbeeld hoe de kiem van onze verzorgingsstaat werd gelegd in de Koloniën van
Weldadigheid in onder meer Frederiksoord en Veenhuizen. Dit gevoegd bij de ligging op de
flank van het Drents plateau, dus op de overgang van hoog naar laag, maakt de streek –
samen met het aangrenzende Nationaal Park Weerribben-Wieden – in potentie tot hét
gebied waar het verhaal van het ontstaan van Nederland op de grens van land en water is te
zien en te beleven.
Verhaallijnen
Aan de orde komt ook het versterken met andere gebieden en plekken in de omgeving door
middel van verhaallijnen die kriskras door de regio lopen in relatie tot de wijde omgeving.
Het vertellen van verhalen wordt als afrondende module aangeboden in de laatste
bijeenkomst van de cursus.
Cursusdata
De cursus bestaat uit vier maandagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur op verschillende mooie locaties
in de regio.
5 november
12 november
19 november
26 november
Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een excursie, want buiten… daar gebeurt het!
Kosten
De kosten bedragen € 200,- voor 4 bijeenkomsten (inclusief uitgebreide cursusmap, vier dagdelen
cursus en excursies, koffie/thee tijdens cursus en afsluitend certificaat en gevelbordje) en
terugkombijeenkomsten in de toekomst.
Er kunnen maximaal 25 mensen meedoen aan de cursus. Reageer dus snel als u interesse hebt!
Bij meerdere deelnemers vanuit één organisatie ontvangt u 50 euro korting per extra deelnemend
persoon. ).
Aanmelden
Bent u geïnteresseerd in de cursus Gastheerschap van het Landschap en wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met projectleider Nico Driessen van IVN Drenthe via n.driessen@ivn.nl of 0655300292. Neem ook eens een kijkje op www.gastheervanhetlandschap.nl

Mogelijke onderwerpen cursus Gastheer van het Landschap Drents-Friese
Grensstreek
1. Hoe het begon weet niemand precies maar eerst was Drenthe ‘Woest en ledig’
Het landschap is voor een groot deel gevormd door IJstijden:
Holtingerveld, Hondsrug, Drents-Plateau. Relatie bodem en latere ontwikkelingen.
2. De eerste bewoners; hunebedden en grafheuvels
Celtic fields.
Geologisch museum, Hunebed museum
3. Veenlandschap Fochteloërveen/
Een stukje geschiedenis: veenlinie
4. De weg van het water /water als verbinding
5. veen ontginningen, veenafgravingen; Weerribben Wieden maar ook: Appelscha.
Drentsche Hoofdvaart
6. Koloniën van Weldadigheid

7. schapen en heide, brink en esdorpen
8. En dan de parels: HV, DFV, DWV. Beheer en beleid, Natuur- en landschapswaarden
N2000, Life, wilde natuur
Natuurdoelstellingen
Beheerplannen
9. Didactische vaardigheden: hoe vertel ik het dat het blijft beklijven: workshop
storytelling
10. Hospitallity: we verkopen een gast geen kamer of een standplaats maar we verkopen
een vakantie.
11. Huiswerkopdrachten
12. Toeristische info en POI’s
10 zaken die je bezoekers gezien moeten hebben: neem de gast mee aan de
hand..er is meer: nodigt uit voor herhalingsbezoek…
Relaties met de omgeving:
Boswachterij Ruinen, Steenwijk Meppel, Assen, Hunebedmuseum, Westerbork,
Orvelte, Wildlife Emmen, Gevangenismuseum, Vlechtmuseum, Reestdal….
13. Storytelling. We maken kennis met de kracht van vertellen voor de beleving van het
gebied.

