
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus Ambassadeurs van Nationaal Park
De Maasduinen  
In 4 bijeenkomsten leren recreatieondernemers over het 

ontstaan van het landschap en over de 

en recreatiemogelijkheden van het Nationaal Park. Om zo 

eigen gasten beter te kunnen informeren en meer te

bieden.  

 

De informatie en de excursie leren de ondernemers

bijzondere elementen van natuur, landschap en cultuurhistorie 

buiten zelf kunt herkennen, ook in de omgeving van het eigen 

bedrijf. Onderdeel van de cursus is het 

praktische opdracht: een wandel- of fietsroute in de omgeving 

van het eigen bedrijf met aantrekkelijke informatie over natuur 

en landschap. Een product dat zij direct kunnen gebruike

de eigen gasten, als brochure of op de eigen website.

 

 

 
Netwerk en arrangementen 
De cursus is een opmaat voor een netwerk van 

‘ambassadeurs’ Nationaal Park om daarna samen 

park arrangementen en evenementen te organiseren:

bosbrunch, cultuurevenement tot kookboek

 

Cursusdata en kosten 
De kosten bedragen in totaal € 80,00 per deelnemer. De 
bijeenkomsten zijn gepland op de volgende 
25 februari en vinden ´s middags plaats

 

AAmmbbaassssaaddeeuurrss  

NNaattiioonnaaaall  PPaarrkk

Nationaal Park De Maasduinen organiseert 

en werknemers van agrarische, 

“Door deze cursus ben ik heel anders n

mijn omgeving gaan kijken en kan ik mijn klanten meer over 

het gebied vertellen.” 

Nek van den Hurk, eigenaar B&B Maeszicht

 

Nationaal Park 

In 4 bijeenkomsten leren recreatieondernemers over het 

de natuur, cultuurhistorie 

eden van het Nationaal Park. Om zo de 

beter te kunnen informeren en meer te kunnen 

de ondernemers ook hoe je 

bijzondere elementen van natuur, landschap en cultuurhistorie 

buiten zelf kunt herkennen, ook in de omgeving van het eigen 

het maken van een 

f fietsroute in de omgeving 

het eigen bedrijf met aantrekkelijke informatie over natuur 

en landschap. Een product dat zij direct kunnen gebruiken voor 

hure of op de eigen website. 

 

 

 
De cursus is een opmaat voor een netwerk van 

Nationaal Park om daarna samen met het 

en evenementen te organiseren: van 

bosbrunch, cultuurevenement tot kookboek.  

per deelnemer. De 
bijeenkomsten zijn gepland op de volgende data: 4, 11, 18 en 

en vinden ´s middags plaats. 

 

 

Meer informatie 
Wil je meer informatie? Neem contact op met

t.g.m.jetten@ivn.nl, telefoon: 06 

 

Ambassadeurs van het Landschap

project voor recreatieondernemers, ontwikkeld door IVN 

samenwerking met RECRON en Koninklijke Horeca 

Nederland. In gebiedsregio’s 

partners, zoals terreinbeheerders en 

Inmiddels zijn er in Nederland

opgeleid. 

  vvaann    

kk  DDee  MMaaaassdduuiinneenn  

Nationaal Park De Maasduinen organiseert in 2014 een cursus ambassadeurschap voor ondernemers

, recreatie- en horecabedrijven in de Regio Maasduinen

Wat levert Ambassadeursschap
• Ondernemers kunnen hun gasten beter infomeren over 

mooie locaties van natuur en landschap en routes in de 

omgeving. 

• Ondernemers kunnen zich in hun promotie onderscheiden 

als Ambassadeurs van Nationaal Park

daarmee als duurzame onderneming met aandacht voor 

natuur en landschap.  

• Het netwerk na de cursus levert nieuwe initiatieven en 

arrangementen.  

• Extra profilering van de gemeente

duurzame gemeente, aangenaam om in te wonen en te 

recreëren en goed voor de locale

• Win-win voor natuur, recreatie en economie: draagvlak bij 

ondernemers voor het Nationaal

en -beheer. 

“Door deze cursus ben ik heel anders naar het landschap in 

mijn omgeving gaan kijken en kan ik mijn klanten meer over 

Nek van den Hurk, eigenaar B&B Maeszicht 

www.ivn.nl 

 

 

eem contact op met Thea Jetten, 

, telefoon: 06 – 285 91 707. 

Ambassadeurs van het Landschap is een succesvol landelijk 

project voor recreatieondernemers, ontwikkeld door IVN in 

RECRON en Koninklijke Horeca 

 werkt IVN samen met lokale 

terreinbeheerders en de recreatiesector. 

er in Nederland zo’n 1000 ondernemers 

een cursus ambassadeurschap voor ondernemers 

en in de Regio Maasduinen. 

Ambassadeursschap op? 
Ondernemers kunnen hun gasten beter infomeren over 

mooie locaties van natuur en landschap en routes in de 

Ondernemers kunnen zich in hun promotie onderscheiden 

Nationaal Park De Maasduinen en 

daarmee als duurzame onderneming met aandacht voor 

Het netwerk na de cursus levert nieuwe initiatieven en 

van de gemeente als een groene, 

duurzame gemeente, aangenaam om in te wonen en te 

recreëren en goed voor de locale economie.  

win voor natuur, recreatie en economie: draagvlak bij 

Nationaal Park en voor natuurbeleid 


