
 
 
Beste ondernemer in Berkelland, 
  
Graag breng ik als regiocoördinator voor Berkelland de nieuwe cursus Gastheer van het Landschap 
onder de aandacht, welke in februari en maart 2021 door o.a. IVN Gelderland en gemeente 
Berkelland georganiseerd wordt. De informatie hierover is hieronder te vinden. Het nieuwste product 
dat uit het netwerk van de vorige cursus voortgekomen is, is het boekje ‘Fietsroutes langs Gastheren. 
Zie daarvoor de bijlage. 
  
----------------- 
  
Dit jaar hebben veel Nederlanders door de coronamaatregelen de schoonheid van de Achterhoek 
(her)ontdekt. Veel mensen zijn onder de indruk van het natuurschoon. Niet alleen vakantiegangers, 
ook mensen uit eigen streek hebben de natuur en het landschap in de directe omgeving opnieuw 
leren kennen en waarderen. Als ondernemer kun je daar de vruchten van plukken. Een ondernemer 
die de bijzondere (natuurlijke) waarden van zijn eigen gebied goed kent en weet uit te dragen, is een 
interessante gastheer. Kun jij je gasten vertellen wat er allemaal in jouw gebied te zien en te doen is 
en weet je dit te vertalen naar toeristische producten? Word dan Gastheer van het Landschap van 
Berkelland en verrijk het verblijf van je gasten. 
  
Cursus Gastheer van het Landschap 2021 
In het voorjaar van 2021 organiseert IVN Gelderland, samen met de gemeente Berkelland, Stichting 
Achterhoek Toerisme en andere lokale partners het programma ‘Gastheer van het Landschap’ in de 
gemeente Berkelland. De cursus is bedoelt voor horeca-, recreatie-, of agrarische ondernemers in 
Berkelland en daarnaast ook voor medewerkers van de VVV’s en TIP’s. Tijdens de cursus wordt 
stilgestaan bij: 

o de ontstaansgeschiedenis van het landschap 
o de landschapstypen in Berkelland 
o kenmerkende flora en fauna en observatietips 
o cultuurhistorisch waarden 
o recreatieve mogelijkheden en de 
o bijzondere parels van het gebied. 

  
Samen aan de slag met natuurbelevingsconcepten 
Samen met de andere deelnemers wordt er gebouwd aan een duurzaam recreatienetwerk van 
ondernemers en VVV/TIP medewerkers die samen de kwaliteiten van het gebied uitdragen. 
Gezamenlijk worden activiteiten en natuurbelevingsconcepten ontwikkeld waarmee gasten worden 
geënthousiasmeerd voor natuur, ze een optimale beleving wordt geboden en waarmee Berkelland op 
de kaart wordt gezet. Een extra service, wat de ondernemers én het gebied aantrekkelijker maakt. 
Tijdens de cursus wordt ook stilgestaan bij het themajaar 2021: Ode aan het Nederlandse Landschap. 
  
Cursusdata 
De cursus bestaat uit drie middagen theorie, één veldexcursie en een terugkombijeenkomst. Na het 
volbrengen van de cursus mag je je als ondernemer profileren als Gastheer van het Landschap met 
een bijbehorend gevelbordje. De cursus start op dinsdagmiddag 9 februari 2021. Overige cursusdata 
zijn 2 en 16 maart (middag). De veldexcursie vindt plaats op 30 maart. De terugkomdag moet nog 
worden ingepland. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat de cursus fysiek kan worden gehouden. 
Mocht dit vanwege de coronamaatregelen toch niet mogelijk zijn, worden de eerste drie bijeenkomsten 
digitaal gegeven. De veldexcursie vindt fysiek plaats. Uiteraard worden de coronamaatregelen van het 
RIVM gevolgd tijdens de cursus. 
  
Deelname 
Dankzij een bijdrage van de gemeente Berkelland kost deelname aan het programma slechts € 100,- 
per persoon. Dit is inclusief het lesmateriaal, drie cursusdagen, de veldexcursie inclusief lunch en 



vervoer, de feestelijke afsluiting van de cursus met certificaat en een gevelbordje én de terugkomdag. 
Er kunnen maximaal 20 ondernemers deelnemen aan de cursus. Aanmelden kan tot en met 19 

januari 2021. Voor deze cursus geldt vol=vol, dus meld je snel aan. Aanmelden kan hier. 
  
Meer informatie 
Ben je geïnteresseerd in de cursus Gastheerschap van het Landschap en wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Lilian Dieben van IVN via l.dieben@ivn.nl of bel 06-57446750. Neem ook 
eens een kijkje op www.gastheervanhetlandschap.nl. Hier kom je te weten wie al Gastheer/-vrouw zijn 
in Berkelland. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Harry van den Broek 
Regio- en Projectcoördinator Achterhoek Toerisme 
  
Stichting Achterhoek Toerisme 
Marktstraat 1, 7271 AX Borculo 
  
h.vandenbroek@achterhoek.nl 
tel: 0031 (0)545 - 250 412 / mob: 0031 (0)6 - 11 343 587 
www.achterhoek.nl / zakelijk.achterhoek.nl 
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag 
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