
PROGRAMMA
13.00   Inloop en infomarkt
13.30    Opening door voorzitter Kees van Velzen 

Introductie - Het Groene Hart van Holland 
Anouk van Eekelen - NBTC 
Erik Braun – Erasmus University 
Bastiaan Overeem -Visit Veluwe

14.30   Pauze
15.00    Rik Dijkgraaf - Gouda Cheese Experience 

Jan Verheul -  Molenviergang Aarlanderveen  
Michael van Hoorne - Avonturenboerderij Molenwaard  

15.30    Slotwoord door gedeputeerde De Zoete PZH 
Afsluiten plenair gedeelte, netwerken en infomarkt 

17.00   Einde bijeenkomst

GROENE 
HART 

TOERISME 
DAG UITNODIGING #GHTD Ons Groene Hart is een prachtig gebied. Met volop natuur, 

water, cultuur én een bijzondere historie biedt het uitstekende 
recreatiemogelijkheden. Dit verdient echter nog veel meer 
bekendheid. Op de eerste Groene Hart Toerisme Dag richten we ons 
dan ook op samenwerking om de beleving en bekendheid van het 
Groene Hart te versterken. En op de kansen die dat biedt.

We zijn erin geslaagd om een aantal inspirerende sprekers aan 
te trekken. Samen met een informatiemarkt en een afsluitende 
netwerkborrel belooft het een middag te worden met nieuwe 
inzichten en kennismakingen. U bent van harte welkom!

Anouk van Eekelen 
Directeur destinaties bij het 
Nederlands Bureau voor Toerisme 
(NBTC). Zij laat ons weten wat de 
trends en toekomstverwachtingen 
zijn en hoe we daar als Groene Hart 
op in kunnen spelen.

Erik Braun
Internationaal expert regio- en 
city branding aan de Erasmus 
Universiteit en veelgevraagd 
spreker. Hij neemt ons mee in de 
stappen die je moet zetten om een 
gebied goed op de kaart te zetten en 
het belang daarvan.

Bastiaan Overeem  
Programma manager bij Visit 
Veluwe. Deze organisatie heeft 
de afgelopen jaren met succes 
aan regiomarketing gedaan en 
regionale samenwerkingen tot stand 
gebracht.

Michael van Hoorne
Eigenaar van Avonturenboerderij 
Molenwaard. Hij maakte hier een 
vliegende start en deelt graag zijn 
inspirerende verhaal over kansen en 
ondernemen in het Groene Hart.

Jan Verheul
Bestuurslid van Stichting 
Molenviergang Aarlanderveen 
en hier verant woordelijk voor 
communicatie en recreatie. Het is 
de enige nog werkende molengang 
ter wereld. 

Rik Dijkgraaf 
Van Gouda Cheese Experience. Op 
zoek naar samenwerkingen neemt 
hij ons mee in het verhaal van dit 
nieuwe initiatief dat eind dit jaar de 
deuren opent en een aanwinst wil 
zijn voor het hele Groene Hart.

SPREKERS

Maandagmiddag

18 NOVEMBER 2019
van 13.00 tot circa 17.00 uur

Aanmelden
U kunt zich via het aanmeldings formulier 
aanmelden. Deelname is gratis, er is echter 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Mocht u na aanmelden verhinderd zijn, dan 
verzoeken wij u vriendelijk om dat via  
info@groenehart.nl aan ons te laten weten. 
Uw gereserveerde plaats kan dan aan 
iemand anders worden gegeven.

Locatie en parkeren
KAS evenementenlocatie MeetINoffice  
De Bleek 13 
3447 GV Woerden
Parkeergelegenheid op locatie

© 2019 Het Groene Hart

SAMEN WERKEN AAN EEN 
STERK GROENE HART
Maandagmiddag 18 november 2019
Van 13.00 tot circa 17.00 uur

AANMELDEN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb9CpGuKPu451RUrlMwzfgr5NCDTz1JOKv2zVNLSDCvaIpIA/viewform
mailto:info@groenehart.nl
https://www.google.nl/maps/place/Kas/@52.0789952,4.8860105,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47c679c53af00001:0xed5a0d8eab3d436a!2sKas!8m2!3d52.0787605!4d4.885642!3m4!1s0x47c679c53af00001:0xed5a0d8eab3d436a!8m2!3d52.0787605!4d4.885642
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb9CpGuKPu451RUrlMwzfgr5NCDTz1JOKv2zVNLSDCvaIpIA/viewform

