
Beste lezer,

Verheugd sturen we u de tweede editie van de manage+
nieuwsbrief. De laatste zes maanden zit er vaart in het project; de

eerste fases van de zowel fysieke als virtuele managementcentra

zijn ontwikkeld. Dit zorgt voor een duurzame toekomst van de 

herontwikkelingsgebieden, de gebieden die een nieuwe functie

krijgen of al hebben gekregen. Er is aanzienlijk wat tijd en energie

gestoken in de ontwikkeling en uitvoering van de management-

plannen. De pilotprojecten maakten vorderingen in het betrekken

van stakeholders en het eerste beheerscentrum is al opgestart. 

De focus blijft liggen op de samenwerking tussen – en integratie

van – publieke instanties en particuliere bedrijven. Doordat de 

manage+ projectpartners en andere Europese experts ideeën uit-

wisselen, worden er benaderingen ontwikkeld die van invloed zijn

op de uitvoering van de pilotprojecten. Met deze nieuwsbrief 

informeren we u over de voortgang van de projecten en bijkomende

plannen. Meer informatie vindt u op www.manageplus.eu.

Uw manage+ projectpartner
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LEREN VAN ELKAAR – 
EUROPESE SAMENWERKING IN MANAGE+  

Ideeën workshop met internationale experts, oktober 2011,
Herten (Duitsland) 

Succesfactoren voor lange termijnsamenwerking
van belanghebbenden

Hoe kunnen publieke en particuliere belanghebbenden – zowel

actief als op langere termijn – betrokken worden bij de ont-

wikkeling van een gebied? En hoe zijn ze te overtuigen van de

voordelen van participatie aan gezamenlijke activiteiten en

aansluiting bij een beheerscentrum? Deze vraag werd behan-

deld door internationale experts als onderdeel van een work-

shop van Landschapspark Hoheward. Een van de gasten 

was Henk van der Kamp, projectmanager van het voormalig 

INTERREG III C project BERI (Brownfield’s Europe Regeneration 

Initiative), een project met als doel concepten voor herontwik-

keling van voormalig industriële gebieden in Europa te ontwik-

kelen. Hij deelde de verschillende gebruikte methoden en

verschillende vormen van participatie (workshops, rollenspellen

etc.) van dit project. Deze input is als resultaat opgeleverd. De

Nederlandse manage+ partner sloot – samen met een beheer-

der van een fort – aan bij de workshop. Hierbij gaven zij uitleg

over de inzet van verschillende activiteiten zoals persoonlijk

contact, uitzetten van een wedstrijd, thematische lokale acti-

viteiten om samenwerking tussen verschillende belang -

hebbenden te bevorderen. Bij een brainstormsessie werden

verschillende ideeën ontwikkeld over hoe de verschillende be-

langhebbenden (lokale gemeenschap, bedrijven etc.) van het

Hohewardgebied in gezamenlijke activiteiten betrokken kunnen

worden. Een belangrijk resultaat van de workshop was dat in

elk geval de voordelen van aansluiten bij een ontwikkelingsge-

bied duidelijk (en idealitair) ook meetbaar moeten zijn voor de

individuele belanghebbenden. Daarom is het belangrijk om op

de hoogte te zijn van de specifieke interesses van de verschil-

lende belanghebbenden en een aanpak moet hierop afgestemd

worden. Het is essentieel om een uniek merkimago te hebben

of een "verhaal" van het desbetreffende gebied. Dit merk of ver-

haal dient dan als uitgangspunt voor marketingstrategieën.
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Derde Design Panel, november 2011, Essen (Duitsland)

Ideeën van internationale experts voor 
Landschapspark Hoheward 

In november 2011, ontmoetten experts van partnerorganisaties 

elkaar voor het derde internationale Design panel om zo tot 

ontwerpideeën te komen voor het Landschapspark Hoheward. 

Deze bijeenkomst werd gehouden in de Lohn- und Lichthalle, het

historische kleed- en washuis van de voormalige Ewald koolmijn.

De nadruk lag op ontwikkeling van de open ruimte en op het ont-

werp van het beheerscentrum. De deelnemers bezochten het land-

schapspark en kregen een rondleiding bij het voormalig Ewald en

Recklinghausen II koolmijnen. Ook werd het horizonuitkijkpunt 

bezocht en de Howeward mijnterril. Daarna zijn de toekomstige

bestemmingen en de taken van het beheerscentrum gedefinieerd

en de mogelijke plaatsing van het centrum op de heuvel. Ook zijn

er schetsen gemaakt. Er zijn zowel ideeën ontwikkeld voor het type

gebouw (tijdelijk, permanent en mobiel) als voor de functionele

ruimten. Daarbij bracht het idee "zicht van buiten" nieuwe en be-

langrijke stimuli. Het noordelijke machinegebouw dat oorspronke-

lijk als beheerscentrum was bedoeld, markeerden de experts als

ongeschikt. De experts adviseerden het beheerscentrum te plaatsen

op de huidige locatie van het Herten toerismebureau in de Lohn-

und Lichthalle van het Ewald kleed- en washuis.

LEREN VAN ELKAAR – 
EUROPESE SAMENWERKING IN MANAGE+ 

Ook de financiële voordelen en exclusiviteit zijn voor belang-

hebbenden belangrijk voor deelname aan een gezamenlijk 

project. Zo kunnen deelnemers afspraken maken voor een ge-

zamenlijke korting op het gebied van bv. onderhoud, beveili-

ging, huur en ook een gezamenlijke marketing kan geld

besparen. Het exclusief gebruik van bepaalde gebieden of 

gebouwen voor bijvoorbeeld klantenbijeenkomsten, fotoshoots

zijn aantrekkelijke incentives voor een gezamenlijk project 

binnen een beheerscentrum.

Achtste manage+ partner bijeenkomst, november 2011, 

Essen (Duitsland)

Organisatie nodig voor lange termijn 
integratie van belanghebbenden 

Op de achtste partnerbijeenkomst rapporteerden de partners

over de vooruitgang in de eigen pilotprojecten. Alle projecten

hebben concepten ontwikkeld en de belanghebbenden zijn in

kaart gebracht en starten nu met de implementatiefase. 

Op de locaties van Lion Slat works en Germersheim is gestart

met de bouwwerkzaamheden. In de transnationale uitwisseling

tussen de partners bleek dat voor een lange termijnintegratie

van belanghebbenden een organisatiestructuur en een fysiek

contactcentrum – in de vorm van een beheerscentrum of 

bezoekerscentrum – van belang is. Voor het Nederlandse project

is een Stichting opgericht voor integratie van ondernemers 

in de Waterlinie. Het Howewardproject heeft het doel om ter

aanvulling van de parapluorganisatie voor overheidpartijen een

organisatie op te richten voor samenwerking tussen andere be-

langhebbende partijen. Omdat het vinden van de juiste 

organisatievorm voor iedere partner van belang is, wordt dit

punt ook in de volgende partnerbijeenkomst opgenomen.



www.manageplus.eu

UIT DE PILOTPROJECTEN 

INTERREG Conferentie, december 2011, Düsseldorf (Duitsland)

Minister Europa van Nordrhein-Westfalen maakt
kennis met manage+ 

Op uitnodiging van de Staatkanselarij, presenteerde manage+ zich

op het evenement “INTERREG in Nordrhein-Westfalen – territoriale 

samenwerking in Europa". Naast informatie over de nieuwe subsi-

dieperiode die loopt van 2014 tot 2020, kregen meer dan 250 deel-

nemers informatie over de nieuwste INTERREG projecten uit 

Nordrhein-Westfalen. Een van de aanwezigen was Dr. Angelica

Schwall-Düren, minister van federale zaken, Europa en media 

Nordrhein-Westfalen. Ze werd uitgebreid geïnformeerd over het 

manage+ project en was onder de indruk van de duurzame 

uitvoering voor lange termijn van de projectgebieden en de daarbij 

samenhangende economische effecten voor de regio.

LEREN VAN ELKAAR –
ERVARINGSUITWISSELING TUSSEN PROJECTEN

Internationale Conferentie, mei 2012, Sheffield (UK) 

Aanvraag ingediend voor strategisch APACHES  

manage+ heeft met Europese partnerprojecten een subsidie-

aanvraag ingediend voor "APACHES: Competitiveness, Heritage,

Urban Environment & Sustainability" bij het programmasecreta-

riaat in Lille. Het doel is: aantonen – door transnationale samen-

werking – hoe modellen ontwikkelt kunnen worden die publieke

ruimten aantrekkelijker te maken en hoe deze ruimten te ontwer-

pen en beheren. Met als resultaat de economie van dorpen, 

steden en regio’s te versterken. de eerste bijeenkomst en 

de officiële kick-off van het clusterproject was op 9 mei 2012 in

Sheffeld (UK). Tijdens deze bijeenkomst deelden partners hun

eerste ideeën en werkprogramma’s, ook stemden zij in tot 

toekomstige samenwerking.

West – Vlaamse Intercommunale (WVI)
De Suikerfabrieksite in Veurne (België)

Nieuw leven, nieuwe kansen, marketingstrategie
ontwikkeld voor het projectgebied 

Cayman, een reclame en PR-bureau uit Brugge (België) kreeg de 

opdracht een communicatiestrategie te maken voor de heront-

wikkeling van het 45 hectare terrein van de voormalige suiker -

fabriek te Veurne. Het motto van het nieuwe stadskwartier is

"Nieuw leven, nieuwe kansen". De focus van de campagne ligt op

jonge families , die willen wonen in een aantrekkelijke woon-en

werkomgeving met veel groen. Naast een nieuw logo en een

nieuwe website is een uitgebreide en doelgroepgerichte commu-

nicatiestrategie ontwikkeld. Het plan ondersteunt de communi-

catie in alle fasen van het project en maakt onderscheid voor de 

verschillende doelgroepen (bewoners, bedrijven, overheidsinstel-

lingen, pers etc.). Het doel is om op ieder moment alle belangheb-

benden uitgebreid te informeren en betrekken. Geïnteresseerden

in woon- en werkruimten worden in een vroeg stadium betrokken. 

Tegelijkertijd ontwikkelt Deloitte een managementmodel met

daar in verschillende scenario’s voor individuele belanghebbenden.

Dit voor de valorisatie en uitvoer van het projectgebied. Deze 

worden nu afgestemd op de verschillende interessegroepen, zodat

er een concept met een brede basis ontwikkeld kan worden.
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Regional Planning Association Rhein-Neckar (VRRN) / 
City of Germersheim 
Weißenburger Tor fortificatie – Centrum voor toerisme 
en Regionale Marketing (Duitsland)

Succesvolle workshop met burgerparticipatie

Onder het motto "Rheinmischen" initieerde de stad Germers-

heim een workshop voor  de herontwikkeling van de Rijnkade.

De lokale gemeenschap, politici, en pers waren uitgenodigd om

ideeën aan te dragen. Deze ideeën zijn op 12 mei tijdens de

workshop bekeken en bediscussieerd. Jongeren presenteerden

hun ideeën met een maquette die ze met aanwezig materiaal

konden bouwen. De inbreng varieerde van een insectenhotel tot

het ontwerp van een strandtent. Het publiek was ook betrokken

bij een evenement in juni, onder het motto "Rheinfinden". Hier-

bij is gevraagd om de Rijnkade met culturele evenementen tot

leven te brengen. Ook komt er een reizende tentoonstelling die

start bij de Weißenburger Tor en die daarna verder gaat naar

andere gemeenten langs de Rijn.

Ondertussen startten de werkzaamheden van de Weißenburger

Tor. Niet alleen de bouw van het managementcentrum – met

daarin een toerisme informatiebureau – maar ook de bouw van

diverse conferentie- en leslokalen met ruimte voor tijdelijke 

exposities, is begonnen.

www.manageplus.eu

Regionalverband Ruhr (RVR)
Hoheward Landschapspark en beheerscentrum (Duitsland)

Bestaand toerismebureau als tijdelijk bezoekers-
centrum voor Hoheward Landschapspark 

Het conceptonderzoek van ift GmbH gemaakt voor RVR heeft ge-

resulteerd in een duidelijke aanbeveling voor de positionering van

het landschapspark Hoheward als toerisme- en vrijetijdslocatie. Om

het huidige imago van een met name lokaal recreatiegebied te zijn,

uit te breiden naar een gebied voor toerisme, moet het gebied ver-

beterd en verder ontwikkeld worden. Ook is een duidelijke link

noodzakelijk naar het unique selling point: het industriële erfgoed.

Zo mogelijk kan dit gebied – met een al sterke regionale aantrek-

kingskracht – het noordelijke Ruhrgebied aantrekkelijker maken

voor toeristen. De consultants gaven als eerste stap aan om een

bezoekerscentrum te vestigen in het Lohn- und Lichthalle van de

voormalige Ewald koolmijn. Verdere integratie van belanghebben-

den kan dan vanuit een lokaal contactpunt gecoördineerd worden.

Voor de uitvoering van het project heeft niet alleen de ontwikkeling

van het bezoekerscentrum als organisatorisch raamwerk, prioriteit

maar ook de verdere ontwikkeling van een recreatieve infra-

structuur is van belang. Als vervolg op de valorisatie op het gebied

van toerisme, is het volgende voorstel gemaakt: het Herten 

toerismebureau – dat in het projectgebied staat – kan in 2012 die-

nen als overgangsmodel voor het nieuwe bezoekerscentrum dat

opgericht wordt in samenwerking met de stad Recklinghausen 

afdeling marketing. Vanaf 2013 start het nieuwe bezoekerscentrum

als onderdeel van het samenwerkingsbesluit tussen de projectpart-

ners. Het doel is om een stichting op te richten om kosten te be-

sparen en integratie van betrokkenen te bevorderen.

manage+ helpt bij doorbraak in samenwerking

Met de nu aanwezige concepten en de overeenkomst gesloten tussen

de partners, zorgde RVR voor een doorbraak in de verdere ontwikke-

ling van het Hoheward Landschapspark.  Door de steun en samen-

werking van het manage+ project, hebben de belangrijkste

belanghebbenden en landeigenaren (RVR, stad Herten en stad Reck-

linghausen en RAG Monten Immobilien GmbH) voor het eerst toe-

gestemd in een strategisch samenwerkingsproject voor gezamelijke

valorisatie van het gebied. Met dit als basis, kunnen de volgende

stappen gedefinieerd worden. De eerste resultaten van het samen-

werkingsproject zijn gezamenlijke besluiten en overeenkomsten en

het op zoek gaan naar een gezamenlijk sponsorschap voor het be-

zoekerscentrum.



Start trainingprogramma community

In 2011 is in opdracht van het Projectbureau Nieuwe Hollandse

Waterlinie de community met subsidie van manage+ gebouwd.

De liniecommunity is gebaseerd op een google-omgeving met

als doel de activiteiten van ondernemers binnen de Waterlinie

efficiënt en gecoördineerd te promoten. In de community is het

volgende mogelijk: documenten delen, gezamenlijk agendabe-

heer, discussieforum, mailfunctie en promoten van evenemen-

ten, producten en diensten via widgets en feeds.

Eind 2011/begin 2012 zijn de eerste elf linieondernemers van

de stichting getraind in de Liniecommunity. Ook werden de

eerste twee marketingkanalen gekoppeld aan de community,

waardoor evenementen, diensten en producten van de onder-

nemers landelijk gepromoot worden. Inmiddels is Titia de Zeeuw,

medewerker van de Stichting, samen met twee Linie-onderne-

mers getraind als beheerder voor de community. De bedoeling

is dat de twee ondernemers straks bestaande en nieuwe leden

gaan trainen.

Cheshire West and Chester Council (CWCC)
Lion Salt Works (UK)

Start constructiewerkzaamheden in Lion Salt Works

Het voorbereidende werk voor het herstel en herontwikkeling

van het voormalige Lion Salt Works is gereed. Het werk voor

de bouw is aanbesteed en toegekend voor een totaal bedrag

van 8 miljoen pond (ongeveer 9.6 miljoen euro), de restauratie

is nu van start gegaan. Lion Salt Works was de laatste pekel-

zoutfabriek in Groot-Brittanië, en een van de laatste drie in de

wereld. De fabriek is in 1986 gesloten. De heropening staat ge-

pland voor de lente van 2014 als een bezoekerscentrum die de

geschiedenis van de zoutmijnen en de Cheshire regio tot leven

brengt en zicht geeft op het industriële erfgoed. Tegelijkertijd

werkt de Britse partner Cheshire West & Chester Council

(CWCC) aan een financiële en organisatiestructuur voor het be-

heerscentrum. Zo is een analyse uitgevoerd om na te gaan wie

de belangrijkste financierder zou moeten zijn: CWCC of is een

franchise model meer geschikt? Een ander belangrijk element

is een lange termijnplan voor vrijwilligers. Hiervoor maakt

CWCC momenteel samen met lokale partners een concept, 

dat wordt bediscussieerd en gecoördineerd met de manage+
partners in een workshop.

Contact: Projectleider

Regionalverband Ruhr 

Frank Bothmann | Kristin Dittrich 
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DLG Government Service for land and water management /
Nationaal Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)
New Dutch Waterline (NL)

Startbijeenkomst 2012 
“Stichting Liniebreed Ondernemen“

Stichting Liniebreed Ondernemen, opgericht in het najaar van 2011

door Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie heft het doel om

samenwerking tussen ondernemers binnen de Waterlinie te sti-

muleren. Maandag 16 januari waren er zo’n 70 forten, onderne-

mers en overheden op de nieuwjaarsborrel van de Stichting

Liniebreed Ondernemen op Fort Vechten. Op deze bijeenkomst 

presenteerde Ad Punt de voorzitter van de Stichting het Jaarplan

2012. De speerpunten voor 2012 zijn: de organisatie van de eve-

nementen Start Fortenseizoen en Fortenmaand, werven van nieuwe

deelnemers, verkrijgen van financiering (subsidie, sponsoring, fond-

sen) en regelen van de werkorganisatie (personeel en kantoor).

Daarnaast stimuleert de Stichting productontwikkeling en innovatie

in de Linie. Inmiddels is de ledenstand 33. Het doel voor eind 2012

is 100. De leden betalen €100 voor een jaar lidmaatschap.
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