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Onderzoek naar beleving van vergroening door 
bezoekers - Z GRID 

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/zXgugZTT2qLpGbg6BVzf6Jvvd0GPjWpkplJV_z_Sg2kZtx2o2n_uC5ie1cbtvABoOmPIytsA99Ai9yIuHWbH9w/vC3qX4duEi6Veb9
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/7Ila9RMIl_H4Xzzd4_uxW7_EWLIfq6-QHatXO1FhJKy35FGgz_JUjn0XXKJueSyvSd7Jpfby5oDaItG9htYy5A/fzkiQpNDZ46MBVv
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/KuYWJC-FQsbpFK9YdwtgTaOX8kuB4074ku43f6Is8kDIhrm485mT8LKTvf6RySIzfbQy9vnykS41lUULRO3hWA/XYqCpQmQfaGKiuf
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/rIY3Ny4TQ8V6GE5-6TCrXdjk5v3HR1z0dBIeg8YP9ZV9k1puClqKxEP6Ijln6YLiPD56GnHUdBH7njfsPpy3WA/CEvG6LMzSSesQZT
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/CugzklcgpQS6Qr9AEiVGvMn4BFI5rbePkhu5b4dC5YhFs_aeOujKUtd6j8VcNW8uGXZ0ZccJDCsDoVXfqTvDAw/3iIiewiL3PvY8Xc
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/Axb1_uPmIbsaQiIclSqD8yHsj1hpsAI4bGxjnkluzbL5pOrxLPE_MvBaNdGPc0-7NzItds-ymZ0ZRG6GpHDfFA/wADBxvxWxpBqPXY


Collega Simon Witt heeft bezoekers op Camping Weltevreden van Adriaan Wisse 

gesproken over hoe zij de vergroening van de camping zien. De interviews hebben als doel 

om bezoekers te betrekken bij de plannen om de camping energieneutraal te maken. In de 

vraaggesprekken is de houding en mening van gasten met betrekking tot klimaatbewust 

leven en klimaatbewust reizen gepeild. Daarnaast is gasten gevraagd naar de ideeën die zij 

hebben met betrekking tot het verduurzamen van de camping. 

 

De interviews zijn onderdeel van het project Z-Grid. Meer informatie over dit project vindt u 

op onze website. De interviews dienen als nulmeting voorafgaand aan de implementatie 

van innovatieve energiemanagementsystemen. Het volledige onderzoek, inclusief 

resultaten van een eindmeting wordt eind 2023 gepubliceerd. 

 

Het project is een samenwerking tussen Impuls Zeeland , HZ Kenniscentrum Ondernemen 

& Innoveren en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. Op deze manier is er een verbinding 

tussen praktijk en kennis. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling in het kader van React-EU. 

LEES MEER OVER DIT PROJECT 
 

 

  

 
 
   

 

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme presenteert 
inzichten 2022 tijdens Kennisupdate LIVE  

Op donderdag 16 februari presenteren wij de resultaten van verschillende onderzoeken die 

in het jaar 2022 zijn uitgevoerd. In het plenaire gedeelte wordt gefocust op cijfers en feiten 

over toerisme en vrije tijd in Zeeland en wordt een toelichting gegeven op het 

onderzoeksprogramma door Diana Korteweg Maris (Projectmanager HZ Kenniscentrum 

Kusttoerisme). Het inwonersonderzoek, het vaste gastenonderzoek, het 

bezoekersonderzoek, de aanboddatabase vrijetijdsaanbod, Toerisme in Balans en Toerist 

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/o5SuSL6Jy68soBapYnNTc8kyNK2V2i3HyCV4qjoudvUT415Sy3YW6PZbqlILZKFsLwIVruYNwyENTlhO2vl9bQ/jwUYPBsVXwC528z


van de Toekomst worden in verdiepende deelsessies besproken.  

 

In verband met de capaciteit van de zalen is het maximaal aantal deelnemers bereikt. De 

aanmelding voor de Kennisupdate LIVE is daarom gesloten. Wilt u zich aanmelden voor de 

reservelijst van het evenement? Stuur dan een e-mail naar kenniscentrumtoerisme@hz.nl 

LEES MEER OVER DIT EVENEMENT  

 

 

  

 
 
   

 

  

  

Inspiratietour 
Schouwen-Duiveland 

De beste inspiratie doe je op in de 

praktijk. Daarom wordt vanuit 

het Aanjaagprogramma Innovatie 

vrijetijdssector op 9 maart een 

inspiratietour voor de toeristische 

sector georganiseerd. Dit keer gaat 

het programma met een groep 

ondernemers langs drie toeristische 

bedrijven op Schouwen-Duiveland. 

Het programma staat binnenkort 

online. 

  
 

  

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 
 

 

  

 
 

   

mailto:kenniscentrumtoerisme@hz.nl
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/8QlkI8XLVZYkhkHtK0YvWI7L6UFkW1HpOAlnTznhrRS8tVDwGdD3r4huSKbZW7WwkB3f_RMk0iMo3CRcRMWy5w/BtQZNjqTNqbyTxT
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/6zd8VHSpbQXdtk7xeA3WB6IQvHJ_7JlDy78vYxqbPDpwke90_XGqzIVN9tdBG2IrOCwNoWnVZcyCfQKucN0peg/mMCAUBWM6T6Q2Pa
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/RY_2VlFpHwIZNd7PMfso6CDQnIVf6ctkXs9MiqyQkTGxsYuEDOEUZUwnDs_nE_-3sNXxfI8nNqdZCNb2bxGR3w/xdRmQNv4hgNIUcc
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/RY_2VlFpHwIZNd7PMfso6CDQnIVf6ctkXs9MiqyQkTGxsYuEDOEUZUwnDs_nE_-3sNXxfI8nNqdZCNb2bxGR3w/xdRmQNv4hgNIUcc
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/Jgd-TukINzqC-hMH-xV4voUM14VHQxe6wJwHxh0RpIwYTyzda_n7sN9UiGUR5o1Q-xxuMajZM59izEXsvNrFKQ/kP6ItcBwVSmxaSp


 

  

  

Toerisme en duurzame 
energie 

Uw toeristisch bedrijf 

verduurzamen? Met de huidige 

energieprijzen is dit interessant. 

Denk aan uw pand(en) isoleren, het 

plaatsen van slimme 

energiesystemen of het installeren 

van een warmtepomp. Wat is er 

mogelijk voor uw bedrijf? Kom op 21 

maart naar de meet-up energie. Een 

event in Zoutelande waarbij 

toeristische ondernemers uit de 

regio vertellen hoe zij hun 

energiegebruik verduurzamen. 

  
 

  

INFORMATIE EN AANMELDEN  

 

 

  

 
 
   

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/JRFPn06FW-luLtPbX9XlsfJY-Qa0PDLwoCsFf-Aco43rBQyLSufZbLYnUK355-RAS8LbrWLmu1zJzdJ1vUt_Uw/G3hjVmVfJjsUIMw


 

  

  

Masterclass: data 
inzetten voor uw 
toeristisch bedrijf 

Data kan op veel manieren worden 

ingezet. Het kan bijvoorbeeld helpen 

inzicht te krijgen in gasten, het 

bevestigen van 'onderbuikgevoelens' 

en soms kan data zelfs de toekomst 

van bedrijven voorspellen. Om meer 

te leren over het gebruik van data 

organiseren wij een masterclass. 

Hierin laat Jolène Cijsouw van het 

HZ-lectoraat Data Science u 

kennismaken met data science. U 

ontdekt wat data kan betekenen voor 

uw toeristisch mkb-bedrijf aan de 

hand van onder andere sprekende 

voorbeelden.  

  
 

  



MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 
 

 

  

 
 

   

 

KCKT deelt kennis Zeeuws vrijetijdsdomein in 
gemeenteraden  

We vinden het als kenniscentrum belangrijk om onze kennis over het Zeeuwse 

vrijetijdsdomein zoveel mogelijk te delen. Daarom geven we graag presentaties, 

bijvoorbeeld aan gemeenteraden. Zo informeren we deze over cijfers en trends. 

Raadsleden krijgen zo actuele informatie ter onderbouwing van beleidskeuzes. De 

afgelopen weken verzorgde Diana Korteweg Maris zo'n presentatie al voor de 

gemeenteraden van Schouwen-Duiveland en Kapelle. In de komende maanden volgen nog 

meer Zeeuwse gemeenten. Ook meer weten over onze werkzaamheden of bent u op zoek 

naar specifieke informatie over de vrijetijdssector? Bekijk onze 

website www.kenniscentrumtoerisme.nl of neem contact met ons op.   

NAAR DE WEBSITE 
 

 

  

 
 
   

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/Clowvgbyg7o6781u2gfL3q2nccp_nxuVyEUBJopEiwS7Pz_hTZxfj_Rf96F68TM5_ZoORCeP5IO95fjicOCsAw/PtcqrwxzbGfeMW4
http://www.kenniscentrumtoerisme.nl/
https://c.spotler.com/ct/m12/k1/OW0sp6lM_Nnen_aK2JiDZ0uUIZlF9aNRgbMjyCYC9mGyck8VCHw73WoT14KS_9ALsHCNK8exVKD7RTLyV1fWuQ/bcGDLwr3Vv7GwnB


 

'Impulsbudget' bestemmingsmanagement NBTC 

In opdracht van de Taskforce Gastvrijheidseconomie is Leidraad Bestemmingsmanagement 

ontwikkeld die toegepast kan worden voor het ontwikkelen van landelijk, provinciaal, 

regionaal en lokaal beleid. Er wordt geïnventariseerd welke hulpvraag regio’s en steden in 

de praktijk hebben bij het toepassen van de verschillende stappen van de methodiek 

bestemmingsmanagement. Waar de ene regio mogelijk ondersteuning nodig heeft bij het 

ontwikkelen van relevant aanbod, heeft de andere regio wellicht behoefte aan hulp bij 

vraagsturing, het definiëren van een ontwikkelkader of het monitoren van de impact van 

interventies. NBTC stelt in 2023 als experiment een ‘impulsbudget’ beschikbaar voor steden 

en regio’s om op basis van cofinanciering pilots uit te voeren op aspecten van 

bestemmingsmanagement. Hiermee worden regio’s en steden concreet geholpen bij de 

implementatie van bestemmingsmanagement en wordt ervaring opgebouwd met het 

vraaggestuurd werken. De kennis en ervaring uit de pilots worden breed gedeeld via het 

digitale platform NLbestemmingsmanagement.nl. 

MEER WETEN? KLIK HIER 
 

 

  
 
    

 

https://c.spotler.com/ct/m12/k1/XJAL1e7-cY5YWXu9sz1NPtHr9jcgyO-zqbxvffomvd8vm9UoiKl65X7OhOyX3_t9OQH46rIowqNKz72as9TU4w/FizHgeLPbpEC7CG

