
Word Gastheer van
Nationaal Park 
Hollandse Duinen

•  Bied jouw gasten een unieke service
•  Werk samen met andere ondernemers
•  Volg de cursus Gastheer van Nationaal

Park Hollandse Duinen

CURSUS OKTOBER 2021 - NOVEMBER 2021



Natuur en landschap spelen een steeds belangrijkere rol bij 

het kiezen van een vakantiebestemming. Als gastheer van 

Nationaal Park Hollandse Duinen kun je daar de vruchten van 

plukken en jouw gasten vertellen wat ze in Nationaal Park 

Hollandse Duinen allemaal kunnen zien en doen.

Binnenkort start de cursus Gastheer 
van Nationaal Park Hollandse Duinen. 
De cursus Gastheer van Nationaal 
Park Hollandse Duinen informeert jou 
als recreatie-, horeca- of agrarische  
ondernemer over de bijzondere  
waarden van het gebied waarin je 
onderneemt. Met de informatie uit  
de cursus ben je in staat jouw gasten 
te vertellen over bijvoorbeeld het ont-
staan van Nationaal Park Hollandse 
Duinen en de bijzondere natuur  
en hen te wijzen op de bijzondere  
plekjes. Een extra service, wat het 
verblijf én het gebied aantrekkelijker 
maakt. Als Gastheer ben je daarmee 
ambassadeur van Nationaal Park  
Hollandse Duinen.

Samenwerken met andere 
ondernemers
Tijdens de cursus leer je de andere 
deelnemers en elkaars onderneming 
kennen en bouw je samen met de 
betrokken partners een duurzaam 
Gastheernetwerk op. Na de cursus  
participeer je in het netwerk van 
Gastheren van Nationaal Park  
Hollandse Duinen. Dit netwerk zorgt 
ervoor dat je elkaar blijft ontmoeten, 
kennis en ervaring deelt en samen-
werkt aan bijvoorbeeld nieuwe 
gezamenlijke producten en arrange-
menten. 

Door de cursus Gastheerschap 
komen ondernemers uit de  
regio bijeen en werken ze  
samen, de hele regio wordt er 
beter van!



IVN heeft jarenlange ervaring in het 
opleiden van ondernemers in de  
toeristische sector en organiseert 
deze cursus voor Nationaal Park  
Hollandse Duinen.

Cursusdata en inhoud van 
de cursus
De cursus bestaat uit vier workshops 
en een terugkombijeenkomst.  
Na het volbrengen van de cursus 
mag je je profileren als Gastheer van 
Nationaal Park Hollandse Duinen.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen 
€250 euro per persoon. Er kunnen 
maximaal 30 personen deelnemen 
aan de cursus. 

De cursus Gastheerschap

5 oktober 2021 13.00-17.00 Inleiding, natuur en landschap

26 oktober 2021 13.00-17.00 Toerisme en gezondheid

16 november 2021 13.00-17.00 Bollenstreek en erfgoed

7 november 2021 13.00-17.00 Streekproducten, cultuur en afsluiting

Aanmelden voor de cursus

Meer informatie en 
aanmelden
Ben je geïnteresseerd in de cursus 
Gastheer van Nationaal Park  
Hollandse Duinen of wil je meer in-
formatie? Neem dan contact op met 
Arthur Hilgersom, tel. 06-51549486 
of e-mail: a.hilgersom@ivn.nl.  
Je kunt je via onderstaande link  
aanmelden voor de cursus:

https://www.nationaalparkhollandseduinen.nl/aanmeldengastheer/


Nationaal Park Hollandse 
Duinen
Nationaal Park Hollandse Duinen  
is een uniek gebied waar land- 
goederen, duinen, bollenvelden, 
veenweiden, dorpen en steden  
elkaar afwisselen. Het is enorm  
divers, steeds anders en vol beleving.  
Met een beetje geluk zie je vossen, 
reeën of één van de andere ruim 
6.000 soorten planten en dieren.  
En dat midden in het drukst bevolkte 
gebied van Nederland.

Nationaal Park Hollandse Duinen is 
meer dan alleen natuur. Hollandse 
Duinen is uniek door de nabijheid 
van de zee, de dorpen en steden, de 
waardevolle natuur in en rond de 
duinen en de rijke cultuur en histo-
rie. De mix van natuurlijke en door 
de mens gevormde landschappen 
maakt het gebied zo ‘Hollands’. Je 
ervaart er de wisselwerking tussen 
mens en natuur.

Kortom: voor elke recreant 
genoeg te beleven in Nationaal 
Park Hollandse Duinen!




