Kennissessies ‘De Optimale Natuurcamping’
De resterende vijf Kennissessies van de reeks besloegen diverse thema’s die dieper ingingen op de
factoren op en rond het terrein. De eigen waarden en drijfveren, waar de nadruk op lag tijdens de
eerste sessies, bleven hierbij fungeren als het uitgangspunt.

Bebouwing en inrichting
Middels het thema toegankelijkheid werd het belang van nadenken over inclusieve bouw en
inrichting van het terrein onderstreept. Voor de toekomstbestendigheid van een recreatiebedrijf is
het immers lonend om middels veelal kleine aanpassingen het bedrijf toegankelijk te maken voor
mensen met een beperking. Wouter Schelvis van Zet maakte de meerwaarde van toegankelijkheid
inzichtelijk middels een interessante praktijkcursus, waarbij de deelnemers zich ook in de rol van de
fysiek beperkte medemens verplaatsen. Iedereen kon zo ondervinden dat het aankomt op kleine
fysieke aanpassingen, en meer nog dan men denkt ook op bejegening en communicatie.
De toegankelijkheid van een gebouw is een zaak die in eerste instantie al naar voren komt bij het
ontwerp daarvan. Het is slechts één van de manieren om je eigen identiteit als ondernemer door te
laten schijnen middels bebouwing. In een volgende deelsessie werd dan ook aandacht besteed aan
architectuur. Architecte Kristel Hermans, die tevens de Kennissessies begeleidde, verwittigde de
deelnemers van de mogelijkheden met het vertalen van waarden in het ontwerp van gebouwen. De
verschillende manieren waarop duurzaam bouwen is toe te passen werden hierbij besproken, daar
duurzaamheid als vanzelfsprekend een kernwaarde is op ‘de optimale Natuurcamping’. De
deelnemers werden tevens aan het denken gezet over het gebruik van een ruimte in relatie tot de
omgeving. Door hier zorgvuldig mee om te gaan wordt niet alleen de functionaliteit van een gebouw
vergroot, maar kan tevens worden gewerkt aan de beleving van een gebouw door gasten. Zo is een
gebouw van toegevoegde waarde te creëren dat aansluit bij de bedrijfsidentiteit.

Omgeving
Middels een sessie over cultuurhistorie is ook de directe omgeving aan bod gekomen. Karel Loeff van
Erfgoedvereniging Heemschut en monumentenadvies.nl maakte in de sessie inzichtelijk hoe erfgoed
uit de omgeving kan worden gebruikt om de bezoeker te interesseren, en hoe dit erfgoed beleefbaar
is te maken. De cultuurhistorische elementen zijn nagenoeg overal aanwezig in het landschap, al is
het dikwijls niet op het eerste gezicht te herkennen. Om erfgoed te laten beleven, wat veel gasten
overigens wel degelijk waarderen, is het dus nodig om mensen erop te wijzen en hen te prikkelen.
Het zijn met name de verhalen rondom het erfgoed die echt interessant zijn voor de bezoeker. Dit is
tevens wat hen bij zal blijven. In de sessie werd dan ook aandacht besteed aan de methoden om de
cultuurhistorische waarden over te dragen aan de bezoekers. Een belangrijk aandeel is daarbij
weggelegd voor de juiste wijze van communicatie over dit erfgoed.

Een gezonde onderneming
De laatste twee sessies van de reeks hadden directer betrekking op de bedrijfsvoering. In de sessie
over duurzame energie werden de verschillende mogelijkheden tot besparing voor alle deelnemers
individueel toegelicht. Evenzo werden de subsidiemogelijkheden voor duurzame investeringen onder
de loep genomen. Namens VNO-NCW waren Christian Lorist en Bart Verhagen aanwezig om hun
kennis te delen met de deelnemers.
Nadat doorheen de reeks al allerlei investeringsmogelijkheden op diverse fronten voorbij waren
gekomen, werden de Kennissessies passend besloten met een sessie over het financieel gezond
houden van het bedrijf. Financieringsspecialist Willem Meijers van het Nationaal Groenfonds was
uitgenodigd om de deelnemers langs de verscheidene mogelijkheden tot financiële ondersteuning te
leiden. Elke vorm van lening of fondswerving kent zijn eigen voor- en nadelen, en afhankelijk van de
plannen en benodigde financiële ondersteuning moet daar de juiste keuze in worden gemaakt. Voor
het verkrijgen van financiering kan het tevens zeer lonend zijn de plannen in de omgeving in de gaten
te houden. Op basis van een goede omgevingsanalyse kan er tactisch worden ingespeeld op de
krachten die spelen in het veld van het bevoegd gezag, zoals de gemeente en provincie.

Hiermee werd de eerste reeks van Kennissessies afgesloten. De deelnemers waren erg enthousiast
en lieten veelal blijken goed vooruit te kunnen met de opgedane kennis. Er zal binnenkort nog een
slotbijeenkomst worden gehouden waarbij zij een korte presentatie zullen geven over hoe deze
kennis is omgezet in concrete plannen. Hierbij zullen ze tevens van De Groene Koepel een certificaat
van deelname ontvangen.
Intussen wordt het traject voor een nieuwe reeks Kennissessies opgezet. Naar verwachting zal de
nieuwe reeks in oktober 2017 van start gaan.

