
Beste lezers, 

Voor u ligt de eerste editie van onze nieuwsbrief. Vanaf nu 

willen wij u halfjaarlijks informeren over de voortgang van ons

INTERREG IVB project. 

In tijden van besparingen en krappe overheidsfinanciën, is er

een grote behoefte aan oplossingen voor  exploitatie, onder-

houd en marketing van herontwikkelde industriële en militaire

gebieden, evenals voor de herontwikkeling zelf. Tot op vandaag

worden deze projecten hoofdzakelijk gesubsidieerd en beheerd

door de publieke sector. manage+ gaat de uitdaging aan door

innovatieve beheersoplossingen te ontwikkelen.  

Vijf pilotprojecten in vier Europese landen (België, Duitsland,

het Verenigd Koninkrijk en Nederland) ontwikkelen en testen

modellen voor fysieke en virtuele beheercentra. De belangrijkste

focus is de samenwerking tussen alle deelnemende actoren. Al

vanaf het begin worden publieke en private actoren evenals de

lokale gemeenschap betrokken in de projectontwikkeling om

uit de verschillende belangen gemeenschappelijke doelen te

creëren. We wensen de resultaten en onze ervaringen van deze

projecten te bespreken met specialisten uit verschillende Eu-

ropese regio’s en zijn heel erg geïnteresseerd in een wederzijdse

uitwisseling van opinies. Indien u meer informatie wenst, kunt

u terecht op onze website www.manageplus.eu.
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LEREN VAN ELKAAR 
EUROPESE SAMENWERKING IN MANAGE+ 

7e manage+ partnerschapsvergadering, juli 2011, 

Mannheim / Germersheim (DE)

Eerste mogelijkheden voor overdraagbare 
beheermodellen

De 7e partnerschapsvergadering had tot doel het definiëren van

operationele, structurele en organisatorische vereisten voor de

beheercentra van de projectpartners. Een ander aspect was het

identificeren van modellen die overdraagbaar zijn naar de in-

dividuele projectlocaties. Er zijn ook workshops gehouden over

problemen met betrekking tot “beheerconcepten / beheercen-

tra”, “het betrekken van actoren” en “gecoördineerde pro-

ductontwikkeling en gezamenlijke marketing”. De resultaten

hiervan werden verfijnd tijdens een workshop in oktober over

het betrekken van actoren in projecten. Deze resultaten worden

nu gebruikt in de interne werking van de partners.

1e editie | november | 2011
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LEREN VAN ELKAAR 
EUROPESE SAMENWERKING IN MANAGE+
Bilaterale uitwisseling tussen RVR en NHW, 

september 2011, Utrecht (NL)

Marketingideeën van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie geven nieuwe stimuli voor het 
Emscher Landschapspark

Het pilotproject van Regionalverband Ruhr (RVR), het "Hoheward

Landschapspark", is een onderdeel van het 450 km2 grote Em-

scher Landschapspark, het grootste regionaal park en aaneenge-

schakeld herontwikkelingsproject in Europa. RVR, als

verantwoordelijke organisatie en ontwikkelaar van het park,

werkt aan een communicatie- en marketing strategie om het

park bij toeristen te promoten. De Nieuwe Hollandse Waterlinie

(NHW), een voormalige militaire verdedigingslinie van ongeveer

85 km lang, met zo’n 60 forten, is een herontwikkelingsproject

van een vergelijkbare omvang. Dankzij een overkoepelende 

strategie en innovatieve individuele maatregelen, kon het NHW

projectbureau private actoren betrekken in de herontwikkeling

van verschillende locaties en de duurzame exploitatie garanderen

door publiek / privaat engagement en hechte samenwerkings-

verbanden. RVR werknemers ontmoetten NHW experts om 

informatie te verkrijgen over robuuste marketingmaatregelen en

strategieën die makkelijk overdraagbaar zijn op andere projecten.

De resultaten van deze uitwisseling worden nu geïntegreerd in

het proces voor het "Hoheward Landschapspark" pilotproject, en

ook in de marketingstrategie voor het Emscher Landschapspark

in zijn geheel.

LEREN VAN ANDEREN
ERVARINGSUITWISSELING TUSSEN PROJECTEN  
1e INTERREG IVB Strategische Cluster Initiatief Workshop,

Juni 2011, Lille (FR) 

manage+ wordt partner in het APACHES
Cluster Initiatief Project

In december 2010, was manage+ vertegenwoordigd op de jaar-

lijkse conferentie van het programma Noord – West – Europa in

Manchester (UK). Er zijn contacten gelegd met projecten die rond

hetzelfde thema werken. Het INTERREG IVB Programma heeft

“strategische initiatieven” in het leven geroepen om deze 

contacten verder uit te bouwen en om samenwerking en kenni-

suitwisseling tussen projecten te stimuleren. manage+ is gese-

lecteerd om deel te nemen aan zo’n initiatief. In juni 2011,

hebben de projectleiders van zeven gesubsidieerde projecten 

elkaar ontmoet in een eerste werkvergadering, waarbij overeen-

gekomen is verder samen te werken en regelmatig ervaringen uit

te wisselen. Het resultaat is een gezamenlijk projectvoorstel met

de naam "APACHES: Attractive Public Areas - Competitiveness,

Heritage, Urban Environment & Sustainability" dat werd inge-

diend bij het programmasecretariaat in Lille.

ERIH jaarlijkse conferentie, september 2011, Katowice (PL)  

Virtueel beheercentrum als goed 
voorbeeld voor succesvolle online 
marketing en netwerken voor actoren

Het ERIH netwerk - Europese Route van Industrieel Erfgoed (een

voormalig INTERREG IIIB project) -nodigde de Nederlandse 

manage+ partner, het NHW projectbureau, uit op zijn jaarlijkse

netwerkconferentie om er het virtueel beheercentrum te presen-

teren. Het op internet gebaseerd platform voor de exploitanten

van herontwikkelde forten en versterkte gebouwen langs de

voormalige militaire verdedigingslinie, biedt nieuwe diensten aan

om evenementen en activiteiten breed te promoten en vermark-

ten. De informatie die door de exploitanten zelf wordt ingegeven

in het systeem, wordt gericht verspreid naar websites of andere

ontvangers via "push-agents". De meer dan 100 deelnemers (ver-

tegenwoordigers van industrieële erfgoedsites over heel Europa)

waren onder de indruk van het nieuwe systeem en overwegen

gelijkaardige applicaties te ontwikkelen voor hun regionale 

netwerken en om de samenwerking tussen de verschillende 

actoren te stimuleren. 
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UIT DE PILOTPROJECTEN 

West – Vlaamse Intercommunale (WVI)

De Suikerfabrieksite in Veurne

Het manage+ Design Panel reikt ideeën aan voor
de herontwikkeling in Veurne

Op de site van de voormalige suikerfabriek in Veurne, wordt een

gebied van 50 ha herontwikkeld voor wonen, werken en lokale

recreatie. Het doel is de centraal gelegen site te integreren in de

bestaande stedelijke structuur. In het kader van manage+ wordt

een beheermodel ontwikkeld om de realisatie te begeleiden en

voor de marketing en de latere exploitatie van de site. Een 

belangrijke uitdaging is het lange termijnonderhoud van het 

natuurgebied en het park. Een beheermodel moet dit mee in

overweging nemen en de te betrekken actoren, waaronder ook

de bedrijven en woonmaatschappijen, moeten geïdentificeerd

worden.

Voorafgaand aan de 6e manage+ partnerschapsvergadering, vond

het tweede Transnationaal Design Panel overleg plaats op de 

locatie van het Belgische pilotproject. Architecten en ruimtelijk

planners van alle partnerorganisaties ontwikkelden ideeën en

concepten vor het ontwerp van het beheercentrum dat in het

vroegere administratief gebouw van de suikerfabriek zal gerea-

liseerd worden. Het ontwerp dat de voorkeur geniet, bestaat uit

mobiele, vierkante, functionele modules in de vorm van een 

suikerklontje. Naast dit lokale ontwerp werd ook rekening ge-

houden met zowel de omringende bevolking en bedrijven als met

financiële, energetische en functionele aspecten. Deze concepten

werden doorgegeven aan de lokale publieke actoren. De verdere

ontwikkeling van de plannen is voorzien voor eind 2011.

Regionalverband Ruhr (RVR) 

Hoheward Landschapspark 

RVR bereidt in 2011 de creatie van het 
beheercentrum voor

Binnen de context van zijn pilotproject, ontwikkelt RVR een beheer-

centrum voor het Hoheward Landschapspark. Het doel is de lokale

actoren te integreren in een samenwerkingsverband voor het beheer

van de site om op die manier de lange termijn exploitatie van het

toeristisch potentieel te garanderen. Een eerste haalbaarheidstudie

gaf een positieve evaluatie van het bestaand potentieel van de locatie,

maar wees ook op de uitdagingen gesteld door een complexe eigen-

domstructuur en een veelheid aan actoren. 

Een werkgroep “Hoheward exploitatie” werd opgericht om de beno-

digde maatregelen voor de belangrijkste actoren te coördineren (RVR,

gemeente, eigenaars) en om een gerichte ontwikkeling te realiseren.

Tegelijkertijd werd de consultant ift  (Freizeit- und Tourismusberatung

GmbH) uit Keulen aangesteld om een conceptbeheerstructuur uit te

werken. Enquêtes bij bezoekers en gesprekken met experts verschaf-

ten informatie  over mogelijke soorten gebruik van het landschaps-

park, hoe het verder toeristisch / thematisch kan uitgebouwd worden,

en de vereisten voor het beheercentrum die aan dat potentieel 

gekoppeld zijn. In november, tijdens de manage+ partnerschapsver-

gadering in Essen, zijn de resultaten van de studie toegelicht. 

Regionalverband Rhein-Neckar (VRRN) / Stad Germersheim 

De versterkte Weissenburger Toren – Centrum voor Toerisme
en Regionale Marketing

Een gezamenlijk marketingmodel voor de 
toerismeactoren in Germersheim

Hoe kunnen alle lokale en regionale actoren betrokken worden in

een gezamenlijk marketingmodel voor het toeristisch aanbod in

Germersheim? De stad Germersheim en Regionalverband Rhein –

Neckar willen voor deze uitdaging een oplossing vinden via het 

manage+ project. In een startfase werd het "Germersheim Toerisme

Overleg" opgericht. Geïnteresseerden uit de bedrijfswereld en de

politiek werden twee maal uitgenodigd voor een overleg om geza-

menlijke ideeën voor de toekomstige marketing van de stad en de

regio te ontwikkelen en om de samenwerking tussen hen te ver-

sterken. Dit overleg zal vanaf nu regelmatig plaatsvinden met als

doel een gezamenlijk toerismemarketingmodel te ontwikkelen voor

alle deelnemers. 

Een belangrijke focus in het project is het ontwerpen van een

nieuwe toeristische dienst in de Weissenburger Toren, die nu ge-

restaureerd wordt als onderdeel van de historische versterkte stad.

Als centrum voor toerisme en regionale marketing, wordt de Toren

het centrale aanspreekpunt voor bezoekers en toeristen. 



UIT DE PILOTPROJECTEN 

Cheshire West and Cheshire Council (CWCC) 

Lion Salt Works

Bedrijvencluster als beheermodel voor de 
voormalige zoutwinningsfabriek

De voormalige Lion Salt Works zoutwinningsfabriek wordt geres-

taureerd en ontwikkeld tot een nieuwe toeristische attractie. In

de manage+ context wordt een bedrijvencluster van toeristische

attracties ontwikkeld rond de site. Tijdens workshops werd het

clusteren van het toerismeaanbod zowel als netwerkactiviteiten

tussen de vijf belangrijkste attracties van de regio gepland (Lion

Salt Works, Anderton Bootlift, Weaver Hall Museum, Salt Barge

Café en de cruises op de rivier Weaver). Dit netwerk heeft het doel

de attracties rond het onderwerp “zout” een boeiende bezoeker-

servaring te laten zijn.  Andere leveranciers van toerismeaanbod

(hotels, catering- en riviercruisebedrijven, attracties en lokale be-

drijven) worden in een tweede fase geïntegreerd in de cluster. Het

doel is al het bestaande toerismeaanbod in de cluster samen te

brengen en gezamenlijk een nieuw bezoekersaanbod en nieuwe

marketingideeën te ontwikkelen.  

Nieuw internetportaal dat het aanbod bundelt

Tegelijkertijd is het internetportaal www.discovercheshire.co.uk
ontwikkeld. Hier kunnen bezoekers gelaagde informatie vinden

betreffende de belangrijkste attracties van de regio, activiteiten

in de landelijke gebieden, toerisme en vrijtijdsaanbiedingen, 

evenals achtergondinformatie. Het is mogelijk via interactieve

GIS – gebaseerde kaarten  routes uit te stippelen gecombineerd

met overnachtingsmogelijkheden, restaurants, toeristische at-

tracties en andere informatie.  

Dienst Landelijk Gebied (DLG) uitvoerende dienst van het 

ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie

Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) 

Nieuwe Hollandse Waterlinie ontwikkelt een 
virtueel instrument voor marketing

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), een locatie die vroeger

voor militaire doeleinden gebruikt werd, wordt nu grondig gere-

noveerd. Een ambitieus gezamenlijk marketingconcept voor de

ongeveer zestig forten en versterkte gebouwen, stelt specifieke

uitdagingen inzake de coördinatie en samenwerking op regionaal

niveau voor het totaalproject. De exploitatie van de sites die

openstaan voor het publiek, wordt toevertrouwd aan private, voo-

ral toeristisch gerichte actoren. In de context van het manage+
project, ontwikkelt het NHW projectbureau een internet gebaseerd

marketingplatform dat door de bedrijven gezamenlijk gebruikt

wordt als virtueel marketinginstrument. Een online platform 

gebaseerd op Google Apps is recent live gegaan. In een volgende

fase wordt de uitwisseling van informatie, gezamenlijke docu-

mentenadministratie en een centrale boekingskalender geïmple-

menteerd. De deelnemende bedrijven kunnen zelf de data voor de

gecoördineerde marketing van evenementen langs de NHW in-

geven. Deze gegevens worden gericht gepubliceerd op websites,

distributielijsten, Twitter, Facebook, enz. via "push agents". Het

resultaat is dat de kosten en de tijdsinvestering tot een minimum

beperkt blijven. 

Eerste ondernemersdag van de nieuw opgerichte
organisatie "Stichting Liniebreed Ondernemen"

Een nieuwe organisatie, Stichting Liniebreed Ondernemen (een ver-

eniging van bedrijven langs de NHW), is opgericht om de ontwikkeling

en de marketing van de NHW te begeleiden. Deze publiek – private

non-profit organisatie zal ervoor zorgen dat de NHW duurzaam, so-

ciaal verantwoord en economisch sterk blijft. De “Stichting” organi-

seerde in september samen met de deelnemende bedrijven een

ondernemersdag. Tijdens dit evenement, met bijhorende tentoonstel-

ling, hadden de bedrijven de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, ideeën

uit te wisselen en nieuwe partnerschappen en producten te ontwik-

kelen. Er waren workshops waarin gesprekken gevoerd werden over

het gebruik van nieuwe technologieën en sociale media. Men hoopt

bij te dragen tot het duurzaam behoud van de NHW door een aan-

trekkelijk bezoekersaanbod te creëren dankzij partnerschappen tussen

toerisme en andere sectoren. Op hetzelfde moment zijn vijf IT bedrijven

gevraagd deel te nemen aan een prijsvraag om de virtuele marketing

van de NHW verder te verbeteren. De winnaar kreeg een prijs van

€20,000 voor de uitvoering van het idee. 

Contact: Projectleider

Regionalverband Ruhr 

Frank Bothmann | Kristin Dittrich 

Aan te stippen data
z 1 december 2011 Programma Noord – West – Europa, seminarie 

projectontwikkeling voor Vlaamse en Nederlandse organisaties, 
Antwerpen (BE)

z 1 december 2011 INTERREG Conferentie georganiseerd door de 
regionale overheid Noord-Rijn Westfalen, Düsseldorf (DE)

z 9-10 mei 2012: 9e manage+ partnerschapsvergadering, 
Utrecht (NL)

Gutenbergstraße 47 | 45128 Essen (Duitsland)

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