IVN ‘Gastheren van Hollands Buiten’
De buitenplaatsen als unique selling point in uw aanbod

In september start de IVN-cursus ‘Gastheren van Hollands Buiten’ over de Landgoederenzone in de regio Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en
Wassenaar. Als u uw gasten meer wilt vertellen over de rijke geschiedenis en prachtige
natuur in de regio, kunt u uw inschrijven via www.ivn.nl/aanmeldenhollandsbuiten.
Deze cursus is bestemd voor (toeristische-recreatieve) ondernemers, culturele instellingen
en de beheerders van landgoederen en buitenplaatsen in en rondom de Landgoederenzone.
Als deelnemer leert u hoe u uw bezoekers en gasten de cultuurhistorie, het landschap en de
natuur kunt laten en vergroot u ook de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied, door
samen producten of arrangementen te ontwikkelen en kennis te delen.
Dus als u wilt samenwerken met de landgoederen en buitenplaatsen in uw regio, schrijf u
dan in!

Buitenplaatsen in en rondom de Landgoederenzone
Langs de kust en de Vliet liggen tal van landgoederen en
buitenplaatsen. Veel prachtige landhuizen zijn bewaard
gebleven. Huizen, groot of klein, waar de tijd lijkt te hebben
stilgestaan. Met parken die in ieder seizoen een bezoekje
waard zijn. Tussen 1600 en 1900 bouwden rijke kooplieden
deze weelderige buitenverblijven. Resultaat is dat wij nu
kunnen genieten van dit soort prachtige locaties. Want ook nu
kunnen we dankzij de landgoederen de stad af en toe
ontvluchten en naar buiten gaan; naar Hollands Buiten.

De cursus Gastheren van Hollands Buiten wordt georganiseerd door IVN. De cursus wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van Provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Cursusdata, locatie en inhoud (onder voorbehoud)
De cursus bestaat uit vier lesmiddagen en een afsluitende bijeenkomst op verschillende locaties in
en rondom de buitenplaatsen. Zo zijn we te gast op Landgoed Hofwijck, De Paauw &
Backershagen, Duivenvoorde, Ockenburgh en Buitengoed Dorrepaal. Na het doorlopen van de
cursus mag men zich met trots IVN Gastheer van Hollands Buiten noemen.
19 sep, 13.00-17.00
uur
3 okt, 13.00-17.00 uur

Buitengoed Dorrepaal,
Leidschendam
Ockenburgh, Den Haag

1: Inleiding in ‘Hollands Buiten’

25 okt, 13.00-17.00
uur

Duivenvoorde, Voorschoten

7 nov, 13.00-17.00 uur

De Paauw en Backershagen,
Wassenaar
Hofwijck, LeidschendamVoorburg

6 mrt, 13.00-17.00 uur

2: Landschapsstijlen op
Buitenplaatsen
3: Onderhoud,
recreatieproducten
4: Verdienmodellen en
samenwerking
Terugkombijeenkomst:
communicatie/promotie

Na afronding van de cursus kan men…
 Bezoekers en gasten wijzen op de unieke kenmerken
 van het landschap en de cultuurhistorie.
 Een aantrekkelijker verblijf voor de gasten verzorgen.
En is men…
 Meer betrokken bij (ondernemers in) de streek.
 Meer bekend met de bijzondere plekken in de omgeving.
 Samenwerking gestart met andere deelnemers
 Meer gericht op samenwerkingsverbanden binnen de
regio.

Het IVN Gastherennetwerk
IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid heeft jarenlange ervaring in het
opleiden van recreatie-, horeca- en agrarische ondernemers. in de toeristische sector in de
bijzondere natuurwaarden van het gebied waarin zij ondernemen. U verkrijgt met de cursus
toegang tot dit landelijke netwerk van ruim 2.000 ‘Gastheren van het Landschap’.

Aanmelding & kosten

Meer informatie

Aanmelden via het formulier op
www.ivn.nl/aanmeldenhollandsbuiten.
Meldt u zich voor 9 september aan dan
betaalt u slechts €100,-. Er kunnen
maximaal 25 mensen meedoen aan de
cursus.

Voor vragen over de cursus kunt u terecht bij
IVN Zuid-Holland, Corine Ilic-Emmelkamp
(c.emmelkamp@ivn.nl of 06-46742300).

