
                   

 
 

 
 

UITNODIGING 

Cursus Biodiversiteit voor recreatiebedrijven 

 

De ‘gast van morgen’ die naar uw bedrijf komt, let veel meer dan in het verleden op de natuur in en 

om zijn/haar vakantie-verblijfplek. Biodiversiteit is steeds belangrijker. Dat zien we in overheidsbeleid 

(het regeerakkoord, de Zeeuwse kustvisie etc.) én op uw bedrijf. 
 

Hoe gaan recreatie en natuur hand in hand? Wat is de meerwaarde van een groene uitstraling? 

Welke biodiversiteitsmaatregelen zijn goed inpasbaar op uw bedrijf? Hoe maak je de natuur op en 

rond je recreatiebedrijf beleefbaar voor je gasten?  

Dat zijn vragen die beantwoord worden tijdens de driedaagse cursus ‘biodiversiteit voor 

recreatiebedrijven’ georganiseerd door RECRON, Stichting Landschapsbeheer en ZMf.  

De cursus wordt georganiseerd in het kader van het Europese INTEREG project 2B Connect over 

natuur op bedrijventerreinen. 
 

Voor wie bedoeld 

De cursus ‘biodiversiteit voor recreatiebedrijven’ is bedoeld voor recreatieondernemers van een 

bungalowpark en/of camping met interesse voor (het beleefbaar maken van) natuur op en rond hun 

camping en is gratis. De cursus staat open voor alle zojuist genoemde recreatiebedrijven in de 

grensregio Nederland-Vlaanderen.  
 

Inhoud en data 
De cursus wordt eind 2017 en begin 2018 georganiseerd.  Hij bestaat uit drie dagdelen met een 
theorie- en een praktijkgedeelte (excursie). De data en onderwerpen zijn: 
 

 Dinsdag 14 november 2017 van 13.30 - 16.30 uur 

Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.: waarom biodiversiteit, groene elementen op het 

bedrijf, betrekken gasten. Excursie: over natuurlijk elementen als akkerranden, water/drinkput 

e.d. 

 

 Dinsdag 16 januari 2018 van 13.30 - 16.30 uur 

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:  (hoogstam)fruit, diersoorten, heggen. Excursie: over 

gastheerschap en eten uit het ‘landschap’.  

 

 Dinsdag 27 februari 2018  van 13.30 - 16.30 uur  

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:  eenvoudige elementen als bijv. bloem- en 

vlinderranden, insectentoren, het creëren van beleefmomenten/ uitdagende (gebruiks)natuur. 

Excursie: beleefpad, speelnatuur en nestkasten. 

 

De drie cursusdagen vinden plaats op drie verschillende recreatiebedrijven in Zeeland. Bij aanmelding 

ontvangt u hierover meer informatie. 



                   

 
 

 
 

 

 
 

 
Natuurplan 
Een onderdeel van de cursus is ook het ‘uitwerken’ van een kansenkaart voor biodiversiteit voor je eigen 
recreatiebedrijf. Ook de mogelijkheden om gasten te betrekken bij de biodiversiteit op je terrein en de 
directe omgeving worden geïnventariseerd.  
 

Aanmelden 

Per bedrijf kunnen maximaal 2 personen deelnemen. Het aantal deelnemers voor de hele cursus is 

ook aan een maximum gebonden; dus wees er a.u.b. snel bij. U kunt zich aanmelden middels het 

invullen van het aanmeldingsformulier op de ZMf site. Na opgave ontvangt u meer informatie over 

deelname en  locaties. 

 

Contactpersonen 

ZMf (Zeeuwse Milieufederatie), Melissa Ernst, 2B Connect:     06 12483494 

Stg. Landschapsbeheer Zeeland, Robert Wielemaker, 2B Connect:   06 28092226 
 

2B Connect 

De cursus ‘biodiversiteit voor recreatiebedrijven’ maakt onderdeel uit van een Europees INTEREG 

project 2B Connect. Dit project zet zich in voor meer natuurlijke groeninrichting en beheer op 

minstens 70 bedrijventerreinen. In Zeeland gaat het ook over recreatiebedrijven. De groene infra-

structuur die zo ontstaat, speelt een belangrijke rol als natuurverbinding voor planten en dieren.  

Ook reikt dit project verschillende instrumenten aan zodat ook andere (recreatie)bedrijven hiermee 

aan de slag kunnen gaan. Meer informatie: www.2B-connect.eu 
 

Doe mee! 

Ruim 10 jaar geleden werd een vergelijkbare cursus aangeboden. Sommige RECRON-collega’s zien 

hier nu nog het effect van op hun terrein.  

Dus doe mee. Laten we laten zien dat de diversiteit van de natuur op de Vlaams-Nederlandse grens 

een wezenlijk onderdeel is van de vakantie van onze gasten.  

https://spits-online.nu/platform/fgWU7jXGkaWxp5SfqN5Z
http://www.2b-connect.eu/

