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Is de erfgoedwereld zichtbaar voor de toeristische wereld?
‘onderscheiden van andere gebieden’

‘nieuwsgierig maken’

In deze derde ‘Erfgoed aan tafel’ zijn dit kernbegrippen als in de lezing het vizier wordt
gericht op het toerisme en erfgoed. Spreker is Eric Neef, regiomanager Public Affairs van de
ANWB voor de drie noordelijke provincies. Zijn taak is om vanuit de rol van de gebruiker, de
1,4 miljoen leden van de ANWB, naar ontwikkelingen te kijken op het gebied van recreatie
en toerisme en verkeer. Vinden de producten die door de erfgoedwereld worden ontwikkeld
of die door beleidsmakers belangrijk worden gevonden, weerklank bij de recreant en
toerist? En als er niemand komt, is dat dan omdat de gebruiker dit niet zoekt of verwacht?
Neef betoogt dat een regio, gemeente, provincie, landsdeel alleen aantrekkelijk voor
toeristen is wanneer het zich onderscheidt van andere gebieden, dus niet op basis van rust
en ruimte, maar op eigen identiteit. Het aanwezige erfgoed speelt daarin een belangrijke rol,
vertelt het verhaal van het gebied waar mensen nieuwgierig naar zijn, inclusief het
landschap er omheen.
Eric Neef is naast zijn drukke baan bij de ANWB, secretaris-voogd van het Heiligen
Geestgasthuis (Pelstergasthuis) in Groningen en vanuit zijn werk onder andere betrokken bij
Unesco Werelderfgoed Waddenzee en voorzitter van de Klankbordgroep eerste component
(Frederiksoord e.o.) in het kader van de aanvraag werelderfgoed Koloniën van
Weldadigheid. Verder is hij ondermeer betrokken bij de ‘Noordelijke Lustwarande’. In zijn
eerdere functie van directeur van de Eems Dollard Regio heeft hij zich ingezet voor
grensoverschrijdende (waaronder toeristische) projecten in Noord Nederland en Noord
Duitsland.
Datum : maandag 23 november 2015
Tijd
: 16:00 – 19:00 uur
Plaats : Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD Groningen
De kosten bedragen € 15,- per persoon inclusief maaltijd.
Aanmelden graag uiterlijk 20 november 2015 via info@erfgoedpartners.nl.

