DGK LAB

DUURZAME ONTWIKKELING VAN
GROENE VERBLIJFSRECREATIE
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innovatie in recreatie

Maakt deel uit van De Groene Koepel

DGK Lab,
innovatie in recreatie
De Groene Koepel
Het DGK Lab is het kennis- en ontwikkelcentrum
van Stichting De Groene Koepel, te gast in
de natuur. De Groene Koepel zet zich in voor
een duurzame ontwikkeling van groene
verblijfsrecreatie in Nederland en vlak over
de grenzen. Met de focus op natuurbeleving,
duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO) werken we aan
een aantrekkelijke, toekomstbestendige branche.
DGK Lab
Het DGK Lab staat aan de basis van verschillende
innovaties in de verblijfsrecreatie, de sector is
immers continu in beweging. We werken hiervoor
samen met partners en onderwijsinstellingen om

Thema’s
• Natuurlijk Cultuurrijk
de natuur als onderdeel van ons erfgoed
• Eetbaar Landschap
de vervlechting van natuur, landbouw en
recreatie
• Natuurlijk Ondernemen
de balans tussen mens, natuur en opbrengst
• Materialen van de toekomst
duurzame inrichting van een terrein
• Toegankelijk voor iedereen
maatschappelijke meerwaarde in de
gastvrijheidssector
• Van Natuurbeleving naar Natuurbescherming
Alle initiatieven van het DGK Lab passen binnen
de vier kernwaarden van De Groene Koepel:
natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie en MVO.

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 horen thuis in het DGK
Lab. Hiermee nemen wij een vliegwielfunctie in de
sector op ons en stimuleren we ondernemers om
zich te blijven ontwikkelen.
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Projecten
Natuurlijk Cultuurrijk
• Venster op het Landschap (start 2013, doorlopend)
• Muzikale Landschappen (2015)
• App Natuurlijk Cultuurrijk (start ontwikkeling 2018)
Eetbaar Landschap
• Cursus Eetbaar Landschap (2017/2018)
• Pilotproject De Duiventoren (start najaar 2018)
• Proefdag Eetbaar Landschap (11 april 2019)
• Cursus Eetbaar Landschap (start najaar 2019)

Huidige partners
van het DGK Lab
• ARCON Houtbouw
• Deel & Heers
• De Waard Eetbaar Landschap
• Eindhoven University of Technology
• Karel Loeff, Monumentenadvies.nl
• Kristel Hermans Architectuur

Natuurlijk Ondernemen
• Congres Natuurlijk Ondernemen (2015)
• Kennissessies De Optimale Natuurcamping (2016/2017)
• Kennissessies De Optimale Natuurcamping (start najaar 2019)
Materialen van de toekomst
• Trek-in, de duurzame Trekkershut
- Trek-in (2012)
- Trek-in Junior (2012)

• Landschap Overijssel
• Maanman
• Mood Builders

- Trek-in Maxim (2018)
- Trek-in Arrow (2018)

Toegankelijk voor iedereen
• Toolbox ‘Toegankelijkheid op kampeerterreinen, gastvrij voor iedereen’
(start 2016, doorlopend)
• Doelgroeponderzoek Toegankelijkheid (2019)
Van Natuurbeleving naar Natuurbescherming
Aan de basis van De Groene Koepel staat de natuur. Alle initiatieven van de
organisatie passen dan ook indirect binnen dit thema. Een overzicht van alle
projecten vindt u op www.degroenekoepel.nl.

• Moon Moon Moon
• Natuurkampeerterrein De Duiventoren
• Natuurkwartier Nieuwegein,
Gemeente Nieuwgein
• Provincie Overijssel
• Vogelbescherming Nederland
• Wouter van Eck, Foodforest Ketelbroek
• Zet

Cursus: Eetbaar Landschap
Bent u een ondernemer met een (toekomstig) natuurrecreatieterrein? Wilt u
de mogelijkheden uit de natuur benutten op uw onderneming? Dan zijn de
praktijksessies Eetbaar Landschap er voor u!
Lokaal, vers en gezond voedsel staat enorm in de belangstelling bij de
consument. Natuurinclusieve landbouw staat steeds hoger op de agenda bij de
producent. Als recreatieondernemer kunt u deze perfect combineren door eetbare
natuur op uw eigen bedrijf te realiseren. De cursus Eetbaar Landschap biedt u
zowel de benodigde theoretische kennis, als praktische handvaten om zelf aan
de slag te gaan met het creëren van uw eigen voedselbos, moestuin volgens
permacultuur principes of eetbare groene berm.

Proefdag:
Eetbaar Landschap
Heeft u interesse in permacultuur, moestuinieren
of natuurinclusieve landbouw? Kom dan naar onze
proefdag bij Foodforest Ketelbroek. Deze dag is
een mooi voorproefje voor iedereen die zich wil
oriënteren op het thema of nog twijfelt over het
volgen van de cursus Eetbaar Landschap. Fransjan
de Waard en Wouter van Eck geven u een letterlijk
proefje van Eetbaar Landschap door een excursie
in het voedselbos.

De cursus wordt gegeven door Fransjan de Waard (Duurzame 100),
landbouwkundig ingenieur en pionier op het gebied van permacultuur in
Nederland. Daarnaast wordt er samengewerkt met Wouter van Eck
(Foodforest Ketelbroek) en Wilde Weelde.
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Kennissessies:
De Optimale Natuurcamping

Lezing: Van Vogelverhalen naar
Vogelbescherming

Bent u een ondernemer met een (natuur)camping? Wilt u een ontwikkelingsslag

Door Camilla Dreef, ambassadeur van Vogelbescherming Nederland

maken met uw bedrijf en terrein? Dan zijn deze kennissessies er voor u!

Camilla Dreef is bioloog, vogelaar en ambassadeur van Vogelbescherming

In acht verdiepende kennissessies gaat u aan de slag met het professionaliseren

Nederland. Ze is bekend van tv-optredens en haar vlog over het Haringvliet.

van uw eigen bedrijf. De thema’s die aan bod komen zijn:

Daarnaast doet ze ecologisch onderzoek als zelfstandig ecoloog.
Haar lezing staat bol van de persoonlijke verhalen, anekdotes en weetjes die ze

• Ondernemen vanuit identiteit

• Toegankelijkheid

gedurende de jaren verzameld heeft. Daarnaast geeft ze een mini-workshop over

• Doelgroepen:

• Duurzaam Bouwen & Energie

hoe u zelf kunt bijdragen aan vogelbescherming. Het weekend na de lezing is het

• Marketing

Nationale Tuinvogeltelweekend, dus u kunt direct aan de slag!

u bent anders dan de rest
• Identiteit en cultuurhistorie

• Financieel gezond

• Eetbaar landschap
De cursus wordt gegeven in samenwerking met ZKA, Monumentenadvies,
De Waard Eetbaar Landschap, ZET, Kristel Hermans Architectuur, RED Online
Marketing en het Nationaal Groenfonds.
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TREK-IN® MAXIM

Trek-in, de duurzame Trekkershut
Bent u op zoek naar een nieuwe accommodatie voor op uw bedrijf? Met de
Trek-in Maxim en de Trek-in Arrow krijgt uw terrein nieuwe allure, vanwege het
alleen een plaatje om te zien, maar ook duurzaam in materialen en levensduur én
ze zijn wintervast! Bovendien is de Trek-in een erkende Trekkershut®, waarmee u
aansluit bij het gehele netwerk van 250 Trekkershuttenlocaties in de Benelux.
Kijk op www.degroenekoepel.nl/trek-in voor meer informatie!

© foto Camping Vreehorst

design en hun verhaal. Deze bijzonder vormgegeven houten huisjes zijn niet

TREK-IN® ARROW

te gast in de natuur

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein, Nederland
T: +31 (0)30 603 37 01
E: info@degroenekoepel.nl
I: www.degroenekoepel.nl
@degroenekoepel
De Groene Koepel, te gast in de natuur

