
UITNODIGING
DE OPTIMALE
NATUURCAMPING

De balans tussen mens, natuur en opbrengst

innovatie in recreatie

8 KENNISSESSIES VAN OKTOBER 2017 TOT EN MET MAART 2018 
9e AFSLUITENDE SESSIE IN MEI

editie



DE GROENE KOEPEL NODIGT U VAN HARTE UIT VOOR:

VERDIEPENDE KENNISSESSIES VOOR DE (VERDERE) PROFESSIONALISERING VAN NATUURCAMPINGS 

UITNODIGING
DE OPTIMALE NATUURCAMPING

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@degroenekoepel.nl, daarna ontvangt u een
factuur. De volgorde van ontvangst van betaling wordt gehanteerd als volgorde van inschrijving.
Om te zorgen voor voldoende persoonlijke aandacht is het aantal deelnemers beperkt tot twintig.

Indien het minimale aantal van 15 deelnemers niet wordt gehaald, zal het betaalde bedrag zo 
spoedig mogelijk worden teruggestort.

€ 777,-  Als u aangesloten bent bij Stichting De Groene Koepel.
€ 877,-  Als u niet aangesloten bent bij Stichting De Groene Koepel.
Bovenstaande bedragen zijn excl. btw.

Mede mogelijk gemaakt dankzij sponsoring van het Nationaal Groenfonds

De reeks van acht kennissessies vindt plaats van oktober 2017 tot en met maart 2018, dat is 
ongeveer één sessie per drie weken. Eind mei zal een afsluitende sessie plaatsvinden waarin de 
deelnemers laten zien wat zij uit de sessies hebben gehaald. Alle sessies staan in verbinding 
met elkaar en bouwen voort op de opgedane kennis, zodoende is het niet mogelijk om in te 
schrijven voor losse sessies. De exacte datums per sessie staan vermeld bij de beschrijving op 
de volgende pagina van deze uitnodiging.

Fort WKU
Lange Uitweg 42A
Tull en ‘t Waal
030 - 634 21 99
www.fortwku.nl

Na het succes van de eerste reeks kennissessies, georganiseerd door Stichting De Groene 
Koepel, te gast in de natuur, zal in het najaar een nieuwe reeks worden opgezet. De kennis-
sessies geven u als ondernemer de gelegenheid tot verdieping in de mogelijkheden om uw 
eigen verblijfsrecreatiebedrijf toekomstbestendig te maken. De Groene Koepel wil op deze wijze 
ondersteuning en inspiratie bieden om de recreatiesector duurzaam te blijven ontwikkelen.

Bent u een ondernemer met een (natuur)camping/ (natuur)kampeerterrein?
Wilt u een ontwikkelingsslag maken met uw bedrijf en terrein?
Dan zijn deze kennissessies er voor u!

Tijdens de kennissessies gaat u actief aan de slag met uw natuurcamping;
u reflecteert, brengt kansen in kaart en maakt plannen voor het verder 
doorontwikkelen van uw terrein om daar het voor u maximale uit te halen.

Iedere kennissessie zal globaal als volgt zijn ingedeeld:
Ontvangst met een kop koffie/ thee en een broodje
Terugblikken op de vorige kennissessie
Nieuwe kennis opdoen; zelf aan de slag gaan met een aantal opdrachten 
om de opgedane kennis toe te passen op uw eigen bedrijf; resultaten en 
inzichten met elkaar delen 
Borrel

12.30 - 13.00 uur 
13.00 - 13.15 uur 
13.15 - 16.00 uur 

16.00 - 17.00 uur 



SESSIE 5 | TOEGANKELIJKHEID 
11-01-2018 door Wouter Schelvis - ZET Brabant

Hoe toegankelijk is uw terrein voor bijvoorbeeld mindervalide mensen 
of ouders met een kinderwagen? Hoe kunt u de uitdaging op dit gebied 

ombuigen tot meerwaarde voor uw natuurcamping?

SESSIE 1 | ONDERNEMEN VANUIT IDENTITEIT
dinsdag 10-10-2017 door Merlijn Pietersma - ZKA

Wat is uw persoonlijke (en/of ondernemende) drijfveer?
En hoe kan uw identiteit u helpen met het maken van logische bedrijfskeuzes?

SESSIE 2 | TRENDS EN DOELGROEPEN: U BENT ANDERS DAN DE REST
02-11-2017 door Jikke van Haeften - ZKA

Wat komt er op de recreatiebranche af?
Wat is uw doelgroep?

Waar kunt u op inspelen om de ideale gast van morgen aan te trekken?

SESSIE 3 | IDENTITEIT EN CULTUURHISTORIE
23-11-2017 door Karel Loeff, monumentenadvies.nl

Welke (geschiedenis)verhalen, tradities, monumenten, 
producten, etc. uit de omgeving kunt u benutten 

voor de positionering van uw onderneming?
En hoe brengt u die over op de gasten?

SESSIE 4 | PERMACULTUUR
14-12-2017 door Fransjan de Waard - De Waard eetbaar landschap

Wat zijn uw dromen voor de inrichting van uw terrein?
En hoe kunt u de rijkdom, veerkracht en intelligentie 

van de natuur concreet handen en voeten geven?

SESSIE 6 | DUURZAAM BOUWEN
01-02-2018 door Kristel Hermans - Kristel Hermans Architectuur

Wat is de voor u passende invulling van duurzaamheid?
En hoe kunt u de gebouwen op uw terrein inzetten

voor het overbrengen van uw identiteit op de gasten?

SESSIE 7 | MARKETING
22-02-2018 door RED Online Marketing

Hoe bereik je met behulp van online marketing de juiste doelgroep? 
Hoe verander je een zoeker in een boeker door slim gebruik te maken 

van de juiste online kanalen?

SESSIE 8 | FINANCIEEL GEZOND
15-03-2018 door Willem Meijers - Nationaal Groenfonds

Hoe kunt u de middelen genereren om de ontwikkelde plannen te realiseren 
en een financieel gezonde natuurcamping te krijgen en/of behouden?

SESSIE 9 | SLOTBIJEENKOMST
31-05-2018 door deelnemers

In aanwezigheid van de gastsprekers zal iedere deelnemer een eindpresentatie geven 
waarin aan bod komt welke inzichten en ideeën zijn opgedaan en 

hoe die zijn en/of worden vertaald naar concrete acties en toekomstplannen.

Identiteit

Gebiedsinrichting

Gebouw

te gast in de natuur


