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DGK Lab

De verblijfsrecreatiesector is continu in beweging. We zien daarbij verschillende
trends opkomen en weer verdwijnen, sommige kortstondig, andere van langere
duur. Eén zo’n langdurige trend is de huidige aandacht voor duurzame en groene
initiatieven, een thema waar Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur al
jaren haar pijlen op richt. Mede in respons op de toegenomen interesse voor de
kernwaarden die wij als organisatie onderschrijven, zijn we in 2016 gestart met het
opzetten van ons eigen kennislab: het DGK Lab. Hiermee willen wij een vliegwielfunctie
in de sector op ons nemen en ondernemers stimuleren te blijven ontwikkelen.
Het DGK Lab staat aan de basis van verschillende innovaties in de verblijfsrecreatie.
Stichting De Groene Koepel werkt samen met partners en onderwijsinstellingen om
te komen tot nieuwe inzichten die ondernemers in de verblijfsrecreatie helpen met
een duurzame en rendabele bedrijfsvoering. Dit doen we door middel van cursussen,
workshops en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Ook het opzetten van
proeftuinen en het ontwikkelen van nieuwe producten (zoals de Trek-in in 2012)
hoort thuis in het DGK Lab. Met dit Lab anticiperen we op veranderingen in de
markt en in de samenleving.
In deze brochure vindt u informatie over de meerdaagse cursussen die wij dit jaar
organiseren;
- Kennissessies De Optimale Natuurcamping
- Cursus Eetbaar Landschap

DE OPTIMALE
NATUURCAMPING
DE BALANS TUSSEN MENS,
NATUUR EN OPBRENGST

8 verdiepende kennissessies voor de (verdere)
professionalisering van natuurcampings
van oktober 2018 tot en met maart 2019
met een 9e afsluitende sessie in mei

SESSIE 1 | ONDERNEMEN VANUIT IDENTITEIT
dinsdag 9 oktober 2018 door Merlijn Pietersma – ZKA
Wat is uw persoonlijke (en/of ondernemende) drijfveer? Hoe kan uw identiteit u helpen
met het maken van logische bedrijfskeuzes? En wat komt er op de recreatiesector zelf af?

Na het succes van de eerste reeks kennissessies in 2016-2017 wordt de reeks
in het najaar van 2018 opnieuw aangeboden. De kennissessies 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.

SESSIE 2 | DOELGROEPEN: U BENT ANDERS DAN DE REST
dinsdag 30 oktober 2018 door Jikke van Haeften – ZKA
Wat is uw doelgroep? Waar kunt u op inspelen om de ideale gast van morgen aan te trekken?
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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!
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Tijdens de kennissessies gaat u actief aan de slag met uw natuurcamping; u
reflecteert, brengt kansen in kaart en maakt plannen om het voor u maximale
uit de doorontwikkeling van uw terrein te halen.

Natuurkwartier Nieuwegein
Geinoord 9-12
3432 PE Nieuwegein
www.natuurkwartier.nl
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De reeks van acht kennissessies vindt plaats van oktober 2018 tot en met
maart 2019, 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.

SESSIE 5 | TOEGANKELIJKHEID
dinsdag 8 januari 2019 door Wouter Schelvis – ZET
Hoe toegankelijk is uw terrein voor bijvoorbeeld mindervalide mensen of ouders met een
kinderwagen? Hoe kunt u de uitdaging op dit gebied ombuigen tot een meerwaarde voor
uw natuurcamping?

SESSIE 7 | MARKETING
dinsdag 19 februari 2019 door RED Online Marketing
Hoe bereikt u met behulp van online marketing de juiste doelgroep? Hoe verandert u een
zoeker in een boeker door slim gebruik te maken van de juiste online kanalen?
SESSIE 8 | FINANCIEEL GEZOND
dinsdag 12 maart 2019 door Willem Meijers – Nationaal Groenfonds
Hoe kunt u de middelen genereren om de ontwikkelde plannen te realiseren en een
financieel gezonde natuurcamping te realiseren en/of te behouden?

€ 675,- Indien u aangesloten bent bij Stichting De Groene Koepel
€ 775,- Indien u niet aangesloten bent bij Stichting De Groene Koepel

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

SESSIE 4 | EETBAAR LANDSCHAP
dinsdag 18 december 2018 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
dinsdag 29 januari 2019 door Kristel Hermans – Kristel Hermans Architectuur
Wat is de voor u passende invulling van duurzaamheid? En hoe kunnen de bouwwerken op
uw terrein een bijdrage leveren aan de totaalbeleving die u uw gasten wilt bieden?

Iedere kennissessie zal globaal als volgt zijn ingedeeld:
12.30 - 13.00 uur Ontvangst met koffie/thee en een broodje
13.00 - 13.15 uur Terugblikken op de vorige kennissessie
13.15 - 16.30 uur Nieuwe kennis opdoen, zelf aan de slag gaan met een
aantal opdrachten om de opgedane kennis toe te passen
op uw eigen bedrijf en tot slot resultaten en inzichten met
elkaar delen.
16.30 - 17.00 uur Borrel

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. De inschrijving sluit op 21 september.

SESSIE 3 | IDENTITEIT EN CULTUURHISTORIE
dinsdag 20 november 2018 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?
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SESSIE 9 | SLOTBIJEENKOMST
dinsdag 14 mei 2019 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.

Mede mogelijk gemaakt dankzij sponsoring van het Nationaal Groenfonds

EETBAAR
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EEN SMAKELIJKE OPTIE VOOR
NATUURRECREATIEPLEKKEN

6 praktijksessies van november 2018 tot en met
april 2019 met een 7e afsluitende sessie in mei

Lokaal, vers en gezond voedsel staat enorm in de belangstelling. Mensen
vragen zich steeds meer af wat zij op hun bord leggen, en krijgen ‘honger’ naar
voedsel waar zij echt iets aan beleven: door zijn smaak, en door de manier
waarop het van nature groeit en door mensen wordt bereid. Voor ondernemers
in de natuurrecreatie is dit een interessant nieuw thema om in mee te gaan.
Hoe eetbare natuur op de eigen onderneming wordt gerealiseerd is echter vaak
een grote vraag.

DE SESSIES
De cursus start met het leggen van een theoretisch fundament om van de grond af aan
te leren hoe de natuurlijke cyclus van groei verloopt. Om mee te kunnen bewegen met de
natuur, moet de manier waarop ze werkt begrepen worden. Vanuit dit principe wordt de
stap gemaakt naar het ontwerpen van eigen natuur volgens de eigen wensen en dromen.
Er worden hulpmiddelen aangereikt voor de verschillende ontwerpstappen.
Naast de aandacht voor het ontwerpen, wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de praktische
uitwerking. Hoe wordt bijvoorbeeld composteren effectief gedaan, en hoe draagt het
bij aan een gezond bodemleven? Welke plantensoorten werken goed met elkaar samen,
en hoe is een tekort in een bepaalde organische voedingsstof op te vangen door slimme
soortenkeuze? In de sessies doet u die kennis op die nodig is om de natuur écht beleefbaar te maken op uw onderneming.

De Groene Koepel, te gast in de natuur en De Waard Eetbaar Landschap
bouwen voort op het succes van de cursus ‘Eetbaar Landschap 2017-2018’.
We starten een nieuw cursustraject waarin ieder eigen stappen leert zetten op
weg naar een landschap vol smaken en voedzame avonturen.
Op een drietal locaties maken deelnemers kennis met de mogelijkheden die
in de natuur liggen, en met de toepassing daarvan op hun eigen terrein.
Deskundige input en gerichte opdrachten geven deelnemers de stimulans om
eigen dromen en ideeën in een werkbaar perspectief te plaatsen. De sessies
zullen geleid worden door Fransjan de Waard (www.thuisopaarde.nl)

SESSIE 1 | Een inleiding in de permacultuur
Donderdag 1 november 2018
SESSIE 2 | De bodem
Donderdag 22 november 2018

Bent u een ondernemer met een natuurrecreatieterrein? Wilt u de mogelijkheden uit de natuur benutten op uw onderneming? Dan zijn de praktijksessies
Eetbaar Landschap er voor u!

SESSIE 3 | Functies en relaties
Donderdag 10 januari 2019

De sessies worden georganiseerd op diverse locaties, ondermeer op een tweetal
deelnemende kampeerterreinen. Meer informatie hierover volgt later.

SESSIE 4 | Soortenkeuze en plantenkennis
Donderdag 7 februari 2019
In samenwerking met Wilde Weelde

De sessies vinden plaats vanaf 1 november 2018 tot en met 11 april 2019, op
zes donderdagen van 10:00 - 16:00 uur. Op donderdag 23 mei 2019 zal een
afsluitende sessie plaats hebben waarin de deelnemers laten zien wat zij uit de
sessies hebben gehaald.
€ 560,- voor ondernemers die zijn aangesloten bij Stichting De Groene Koepel
€ 630,- voor ondernemers die niet zijn aangesloten bij Stichting De Groene Koepel
Bovenstaande bedragen zijn excl. btw.
U kunt zich opgeven 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 zestien.
Indien het minimale aantal van elf deelnemers niet wordt gehaald, zal het
bedrag voor deelname zo snel mogelijk worden teruggestort.

SESSIE 5 | Praktische uitwerking
Donderdag 14 maart 2019
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SESSIE 6 | Voedselbos
Donderdag 11 april 2019
Bezoek Voedselbos Ketelbroek, in samenwerking met Wouter van Eck
Er vindt een afsluitende bijeenkomst plaats op donderdag 23 mei, waarin de deelnemers
kunnen laten zien wat zij uit de sessies hebben gehaald. Deze sessie vindt plaats op het
Natuurkwartier in Nieuwegein, met Fransjan de Waard en zo mogelijk Wouter van Eck en
Wilde Weelde.

