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idee
VERBLIJVEN IN  

DE NATUUR 
Prototype with integrated action plan

1. WAT?
Overnachten op bijzondere plekken in de natuur 
(slapen op het strand in de open lucht; midden
in een getijdengebied).

2. VOORDELEN
 Voor gasten biedt dit exclusieve beleving op 
een unieke plek in een natuurgebied zonder 
voorzieningen (back to basic).

 Voor de ondernemer is dit een kans om een 
speciale accommodatievorm aan te bieden 
aan de gast; hoge promotiewaarde vanwege 
de exclusiviteit (unieke plek/unieke accom
modatie).

3. SUCCESFACTOREN
 Unieke plek/locatie waar natuurwaarden 
optimaal worden beleefd.

 Medewerking van overheidsinstanties/natuur
organisaties om toestemming te verlenen.

 Juiste communicatie naar de juiste doelgroep.

4. PARTNERS
 SME in toeristische sector  
(verblijfsaccommodaties)

 Natuurorganisaties
 Gemeenten
 VVV/promotiekanalen

5. COMMUNICATIE
Online: via websites accommodaties, VVV 
 Zeeland, via gemeenten, via natuurorganisaties
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7. HOE WERKT HET?
 Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kust
toerisme verkennen animo onder onderne
mers; Kenniscentrum Kusttoerisme en Impuls 
Zeeland verkennen bij natuurorganisaties en 
gemeenten mogelijk geschikte locaties.

 Wanneer locatie is vastgesteld wordt met geïn
teresseerde ondernemer(s) gekeken op welke 
data er op die plek kan worden overnacht.

 Ondernemer werkt product uit en zet hiervoor 
promotiekanalen in.

 Gasten boeken via website van de ondernemer.

8. TIJDSBESTEK
 Najaar 2018 wordt door Kenniscentrum 
Kusttoerisme en Impuls Zeeland verkent bij 
natuurorganisaties/gemeenten en onder
nemers welke mogelijke locaties in aanmer
king komen.

 Op basis daarvan nadere uitwerking van 
plannen.

 Streven om in 2019 een locatie beschikbaar te 
hebben.

9. UITDAGINGEN
 Toestemming krijgen van natuurorganisaties 
en gemeenten

 Voldoende animo / marktvraag van gasten

10. FINANCEEL
 Locatie geschikt maken (minimale voorzie
ning, watertappunt, ecotoilet)

 Kosten voor promotie

11. MONITOREN & METEN
 Aantal locaties
 Aantal overnachtingen
 Type gast
 Prijs voor overnachting
 Gasttevredenheid (enquête)
 Samenwerking natuurorganisatie/gemeente/
ondernemers

6. VOOR WIE?
Met name voor jonge koppels die op zoek zijn 
naar unieke /exclusieve beleving en avontuur 
en voor natuurliefhebbers.


