
Beste lezers, 

In deze derde manage+ nieuwsbrief geven we u de stand van

zaken over de ontwikkeling en realisatie van de beheer- en 

bezoekerscentra in onze pilotprojecten. Bouwwerkzaamheden

zijn volop aan de gang, de laatste organisatorische obstakels

zijn overwonnen en de digitale community van de Hollandse

Waterlinie wordt al goed gebruikt. 

De gezamenlijke afstemming van workshops met Europese part-

ners blijkt in de praktijk goed te werken. Door ervaringen uit te

wisselen kwamen er nieuwe ideeën voor de bouw, constructie 

en ontwerpen van beheer- en bezoekerscentra. Het blijkt dat 

de partners dezelfde uitdagingen hebben op het gebied van 

ontwikkeling van economische en duurzame concepten. Ook is 

er veel herkenning in leren omgaan met de integratie van 

publieke en private betrokken partijen. In deze nieuwsbrief leest

u hoe manage+ omgaat met deze uitdagingen. Meer informatie:

www.manageplus.eu
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Negende manage+ partnerschapsvergadering, augustus 2012,
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NL)

Partners maken een positieve tussentijdse 
balans op voor de projecten

Op de negende manage+ partnerschapsvergadering in de

Nieuwe Hollandse Waterlinie konden de partners een positieve

tussentijdse balans opmaken voor de projectactiviteiten. Voor

alle vijf de pilotprojecten is het verzamelen van ideeën en de

evaluatie van haalbare managementconcepten zo goed als ge-

reed. Nu wordt er gesproken over de praktische uitvoering voor

de individuele organisatiemodellen.   

Praktische voorbeelden geven nieuwe input aan manage+ 
pilotprojecten

In de Nieuwe Hollandse Waterlinie bezochten de partners 

diverse herontwikkelde forten. Daar kregen de manage+ part-

ners verschillende erg praktische tips voor de herontwikkeling

van hun eigen projectlocaties.

Geofort bij het Nederlandse plaatsje Herwijnen richt zich spe-

ciaal op cartografie en navigatie-educatie. De belangrijkste

succesfactoren van deze locatie zijn één duidelijk onderwerp

en de erg grote betrokkenheid van de ondernemers van het fort.  

Voordat de huidige  ondernemers van het fort in 2012 konden

openen, werkten ze zeven jaar aan het plannen en implemen-

teren van de plannen. Geofort richt zich vooral op families en

schoolklassen en kiest voor educatie door bezoekers te laten

experimenteren en door tentoonstellingen in te richten. Met

name de manage+ partners uit Germersheim en het Regional-

verband Ruhr kregen ideeën voor de Weißenburger Tor en het

Hoheward bezoekerscentrum. 
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Projectpartner

Regionalverband Ruhr

manage+ partners testen de werkwijze van een GPS 
met een 3D-model, Geofort
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De 10de manage+ partnerschapsvergadering, november 2012,
Chester (UK)

Bijeenkomst met focus op organisatorische vragen   

Tijdens de tiende partnerschapsvergadering van manage+, geor-

ganiseerd door projectpartner Cheshire West en Chester Council

(CWCC), discussieerden de deelnemers over concrete aanpak en

ervaringen voor invulling van beheer- en bezoekerscentra, zoals

de juridische status, concepten van partnerschapsovereenkomsten

en de opzet van een financiële en personeelsstructuur. Voor alle

partners is de integratie van particuliere belanghebbenden de

grootste uitdaging. 

De pilotprojecten hebben voor een verschillende aanpak gekozen:

Regionalverband Ruhr (Duitsland) onderzoekt momenteel het op-

richten van een ‘vrienden-club’ voor het  Emscher Landschapspark

en is een dialoog gestart met particuliere eigenaren. In de Nieuwe

Hollandse Waterlinie (NL) is een Stichting opgezet. De betrokken

ondernemers werken hierin goed samen. De pilotprojecten Lion

Salt Works (UK), Weißenburger Tor in Germersheim (Duitsland) 

en Suikerfabriek  Veurne (België) zetten eerst in op een informele 

samenwerking van de betrokkenen door workshops, rondetafel-

gesprekken en bilaterale gesprekken te organiseren.

Vierde gezamenlijke planningsworkshop zorgt 
voor nieuwe ideeën   

Ook tijdens de vierde gezamenlijke planningsworkshop van de

partnerpartijen, in het St. Mary’s Centre in Chester, kwamen 

de ontwerpers en architecten betrokken met concepten en 

ontwerp van beheer- en bezoekerscentra samen voor het uit-

wisselen van ideeën. 

Bij Werk aan ‘t Spoel, bij de stad Culemborg, kregen de manage+
partners een ander succesvol voorbeeld te zien van een goed lo-

pende activiteitenlocatie met restaurant en vergaderfaciliteiten.

De uitvoerende partner is een particuliere Stichting – veelal wer-

kend met vrijwilligers – die de locatie huurt van de gemeente. 

Zij gebruiken de locatie gedeeltelijk zelf en verhuren ook een 

deel aan andere particuliere partijen. 

Het derde succesvolle voorbeeld van de Waterlinie  is de Stichting

Liniebreed Ondernemen, opgericht door het Projectbureau Nieuwe

Hollandse Waterlinie. De Stichting werkt als een coördinatiepunt

voor ondernemers in het Waterliniegebied. De Stichting bundelt

bestaande en nieuwe projecten onder de paraplu van het sterke

merk ‘de Waterlinie’ en ontwikkelt innovatieve marketing midde-

len zoals het online platform. Ook zorgt de Stichting voor samen-

werking tussen belanghebbende partijen op een langdurige en

duurzame basis. 

Betrokken personen zijn het belangrijkst voor succes 

Deze drie voorbeelden laten zien dat de mensen achter de scher-

men, hun persoonlijke betrokkenheid en innovatieve ideeën, het

belangrijkste zijn voor een duurzame herontwikkeling en een 

economisch succesvol bedrijf. 

De ervaring van de Waterlinie laat zien dat enthousiaste en 

visionaire mensen met doorzettingsvermogen nodig zijn in de

conceptuele en ontwikkelingsfase. Voor  de uitvoering heb je 

vooral goede ondernemers nodig.  Projectpresentatie in Geofort

manage+ partners tijdens een ideeënworkshop, Chester Zoo
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De suikerfabriek Veurne diende als voorbeeld voor de discussie

over voor en nadelen van herontwikkeling versus nieuwbouw.

De originele intentie was om het administratieve gebouw van

de Suikerfabriek te moderniseren en herontwerpen tot een 

beheer- en bezoekerscentrum. Tijdens de tweede internationale

workshop waren de manage+ partners met voorstellen geko-

men. Tijdens het planningsproces bleek dat de restauratieme-

thoden niet kosteneffectief zouden zijn en het management

besloot uiteindelijk om in een nieuw gebouw te investeren. Ook

bij de workshop in Chester bleek de Europese samenwerking

nuttig. De uitwisseling van ervaringen maakte duidelijk dat het

erg belangrijk is om in een vroeg stadium van de planning en

veranderfase particulieren te betrekken. Ook in de latere ope-

rationele fases blijft het van belang. Voor een structurele 

ontwikkeling speelt de omgeving van de beheer- en bezoekers-

centra een grote rol.

Kennisoverdracht via Europese samenwerking  

Naast ervaringsuitwisseling heeft het internationale partner-

schap ook algemene en overdraagbare kennis opgeleverd.

Tijdens een workshop bijvoorbeeld, discussieerden de partners

over de overdraagbaarheid van het online instrument van

Nieuwe Hollandse Waterlinie – dat hoofdzakelijk de evenemen-

tenmarketing van de bedrijven in de Nieuwe Hollandse Water-

linie ondersteunt – naar pilotprojecten van andere partners.

Verschillende benaderingen en omkaderende voorwaarden wer-

den onderzocht en deze worden door de Nederlandse partner

verder uitgewerkt voor de volgende partnerschapsvergadering. 

En er zijn andere parallellen: publiek-private partnerschappen

voor investeringen lijken moeilijk te zijn, terwijl ze makkelijker

te implementeren zijn in de operationele fase, zoals voor 

samenwerking in marketing, de integratie van vrijwilligerswerk

enz. Voor de ontwikkeling van operationele en gebruiksconcep-

ten is het ook heel belangrijk niet alleen de locatie zelf te 

bekijken maar ook zijn regionale, historische en landschappe-

lijke context. Herkenbare voordelen voor de lokale bevolking en

bedrijven maken de algemene aanvaarding gemakkelijker en

verhogen het samenwerkingsniveau.

LEREN VAN ELKAAR –
ERVARINGSUITWISSELING TUSSEN PROJECTEN
Het strategisch cluster initiatief APACHES 
ontwikkelt een projectidentiteit  

Tijdens hun vergadering in Utrecht in oktober 2012, bereikten 

de partners van het strategisch cluster initiatief „APACHES - 

Attractive Public Areas – Competitiveness, Heritage, Urban 

Environment & Sustainability“ een akkoord over een gemeen-

schappelijke communicatiestrategie. Ze ontwikkelden de structuur

voor een projectwebsite en een gemeenschappelijk logo.

Het doel van dit initiatief is de voordelen kenbaar te maken van

Europese samenwerking voor zowel de ontwikkeling van 

publieke plaatsen als de positieve economische effecten op 

gemeenten en regio's. De resultaten worden gepubliceerd en

ter beschikking gesteld voor toekomstige projecten. Tijdens een

andere vergadering in Tilburg (NL) speelden de partners een

planologisch spel waarin ze een virtueel stedelijk ontwikke-

lingsproject uitwerkten. Een belangrijk idee van het manage+
project was, dat je al vanaf de start van een project moet 

nadenken over de latere operationele en beheerconcepten, om

de latere economische duurzaamheid veilig te stellen.

manage+ partners bezoeken Lion Salt Works



Regionalverband Ruhr (RVR) 
Landschapspark Hoheward (DE)

Alle partners beslisten over de implementatie van het
beheer- en bezoekercentrum  

De verantwoordelijke Raad van Bestuur en gemeenteraden van

de drie belangrijkste belanghebbenden (Regionalverband Ruhr,

de steden Herten en Recklinghausen) hebben groen licht gegeven

aan de gemeenschappelijke uitbating van het bezoekercentrum

Hoheward vanaf januari 2013.

Op dit ogenblik wordt een samenwerkingsovereenkomst onder-

tekend en de partners onderzoeken en bespreken de oprichting

van een sponsororganisatie. In samenwerking met de toeristische

dienst van Herten, die ook is ondergebracht in de nieuwe orga-

nisatie, ontwikkelen de belangrijkste stakeholders nieuwe aan-

biedingen en wisselen op een regelmatig vast tijdstip hun

ervaringen uit. Tijdens een overgangsperiode en tot de uiteinde-

lijke organisatievorm gevonden is, wordt het bezoekercentrum

in 2013 uitgebaat door een gemeentelijk bedrijf. Met de naam-

loze vennoot- schap RAG Montan Immobilien GmbH, de eigenaar

van de gebouwen van de voormalige steenkoolmijnen, zijn ge-

sprekken gaande over een mogelijke samenwerking inzake media

en marketingactiviteiten en een herstructureringsconcept is in

opmaak. Regionalverband Ruhr is bezig met de ontwikkeling van

een website voor het landschapspark Hoheward en het bezoe-

kercentrum. 

www.manageplus.eu

UIT DE PILOTPROJECTEN 
West-Vlaamse Intercommunale (wvi)
Suikerfabriek Veurne (BE)

Beheer- en bezoekercentrum krijgt vorm  

De planfase voor het beheer- en bezoekercentrum is klaar en de

bouwvergunning is ingediend. De architect van de Belgische

partner wvi heeft het idee van een kubusachtig gebouw dat ont-

wikkeld werd door de manage+ partners tijdens het transnatio-

naal design panel, gebruikt. Een architecturaal modern gebouw

dat past in het landschap en dat op de helling ligt van een van

de bestaande dijken, biedt een uitzonderlijk zicht vanaf het 

bezoekersplatform over de site en vooral het natuurgedeelte. De

start van de werken is voorzien voor april 2013.

Ook de uitvoering van de communicatiestrategie voor de 

suikerfabrieksite is gestart. Op basis van de missie “Nieuw 

leven, nieuwe kansen” werd een logo en een projectwebsite 

(www.suikerfabriek.be) ontwikkeld. De website is onderverdeeld

in vier projectonderdelen “Wonen”, “Werken”, “Ontspannen” en 

“Mobiliteit” en geeft achtergrondinformatie over de planning

en de evolutie van het project. Via een contactformulier kunnen 

inwoners van Veurne en andere geïnteresseerde partijen de 

projectontwikkelaars vragen stellen of de voortgang van het 

project volgen en becommentariëren via de sociale media 

Facebook, LinkedIn and Twitter. Een regelmatige online nieuws-

brief die vier keer per jaar verschijnt, zal de betrokken partijen

en andere geïnteresseerden op de hoogte houden. 

Het geplande beheercentrum op de 
suikerfabrieksite in Veurne

Het horizontaal observatorium op de 
mijnterril Hoheward



Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) / de stad Germersheim
De versterkte Weißenburger Toren – Centrum voor 
Toerisme en Regionale Marketing (DE)

Ervaringsuitwisseling als stimulans voor een nieuw
(toeristische) aanbod rond de Weißenburger Toren  

Dankzij de uitwisseling met de Europese partners hebben de stad

Germersheim en Verband Region Rhein-Neckar heel wat goede

ideeën verzameld om het toeristisch aanbod van de versterkte stad

uit te breiden. Samen met dienstverleners en vertegenwoordigers

van de regionale toerismeagentschappen, en in kleine werkgroepen,

hebben ze aantrekkelijke specifieke aanbiedingen voor verschillende

doelgroepen ontwikkeld die nu gemarket worden door het toeris-

tenbureau van Südpfalz e.V. Voor de marketing van culturele eve-

nementen werkt de stad Gemersheim nu samen met andere

gemeenten in de regio. Eén van de eerste producten van deze 

samenwerking is een cultureel magazine dat twee maal per jaar ge-

publiceerd wordt. In parallel werkten ze verder aan een concept voor

de inplementatie van een permanente tentoonstelling over de 

geschiedenis van de versterkte Weißenburger Toren. Voor het 

beheer- en bezoekercentrum worden verschillende softwaretoepas-

singen inzake klantenbeheer en reservaties getest. De renovatiewer-

ken aan de Weißenburger Toren zullen in maart 2013 klaar zijn.

Contact: Projectleider

Regionalverband Ruhr 

Frank Bothmann | Kristin Dittrich 

Data

z APACHES bijeenkomst, 11 en 12 februari 2013 in Brugge (BE)   z 11de manage+ partnerschapsvergadering, 

20 en 21 maart 2013 in Brugge (BE) 

Gutenbergstraße 47 | 45128 Essen (Deutschland)

bothmann@rvr-online.de | dittrich@rvr-online.de

www.manageplus.eu

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

Lion Salt Works netwerkt met regionale 
toeristische partners 

Terwijl de restauratiewerken op de Lion Salt Works snel vorderen,

heeft de Engelse partner CWCC een joint venture gestart met an-

dere toeristische en culturele hoogvliegers in de regio zoals het

Weaver Hall Museum, de Anderton Bootlift, Trent & Mersey 

Kanaal en Weaver Navigatie voor de ontwikkeling van een geza-

menlijke toeristisch aanbod en de marketing van de Lion Salt

Works. Tijdens “Open Huisdagen” en informatiesessies presenteer-

den de individuele locaties zichzelf en ontwikkelden ze ideeën

voor gezamenlijke projecten. 

Daarbovenop is er de overkoepelende regionale vereniging „Salts-

cape“. Hun werk legt de focus op de geschiedenis van de zout-

productie in de regio langs de rivieren Weaver, Trent en het

Merseykanaal en de invloed ervan op het landschap en de cultuur.

De vier onderwerpen van “Saltscape”, „Zout Nalatenschap”, „Zout

Mensen“, „Zout Wegen“ en „Zout Vaardigheden“ nodigen mensen

uit om de geschiedenis van de regio te ontdekken. In parallel ont-

wikkelen ze een uitgebreid ruimtelijk planningsconcept dat de 

bedrijven in een cluster bij elkaar brengt. Het beheercentrum zal

waarschijnlijk eind 2013 operationeel zijn. 

UIT DE PILOTPROJECTEN

Nationaal Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NL)

Succesvol online platform naar 
andere pilotprojecten

Het online platform, mogelijk gemaakt door manage+, dat 

werkt als virtueel management centrum voor ondernemers in de

Nieuwe Hollandse Waterlinie, is succesvol gestart. Momenteel

werken 11 ondernemers met het platform dat zorgt voor ver-

spreiding en marketing van hun toeristische activiteiten. Begin

2013 krijgen nog eens veertig ondernemers een training.

Het systeem kan gebruikt worden door partners van manage+.

Tijdens de partnerbijeenkomst presenteerde De Hollandse 

Waterlinie  alle documenten die nodig zijn voor de ontwikkeling

van het systeem, met daarbij de technische functies en toepas-

singen. Met name Regionalverband Ruhr en de Belgische part-

ner West-Vlaamse Intercommunale zijn geïnteresseerd in het

platform en willen gebruik maken van de opgedane ervaringen.  


