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Voorwoord

Met trots presenteren wij dit visiedocument over toerisme in gemeente Brummen. Hierin is 
beschreven welke troeven zich in ons prachtige gebied bevinden en hoe wij die kunnen presen-

teren aan bezoekers en  inwoners.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit een mooie bijdrage is voor de belangen van ondernemers in 
recreatie en toerisme, retail en horeca en voor andere maatschappelijke organisaties. We zijn 

ook blij dat vanuit deze sectoren een actieve bijdrage is geleverd aan de totstandkoming van dit 
document.

Doel hiervan is om betrokken partijen te helpen in de marketing van hun producten, diensten 
en activiteiten. Die marketing zal des te krachtiger zijn naarmate die voor buitenstaander en 

belangstellenden herkenbaar is vanuit een gezamenlijk aantrekkelijk verhaal.

Wij danken alle mensen die geholpen hebben in het proces om tot dit verhaal te komen en 
wensen een ieder veel succes. Samen maken wij elkaar sterker in de komende jaren.

Heidi Touw, bestuursvoorzitter van Stichting Visit Brummen Eerbeek
Luuk Tuiten, wethouder recreatie & toerisme van gemeente Brummen
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AMBITIE
Het gaat goed met het toerisme in de gemeente Brummen. Jaarlijks zijn er rond de 550.000 over-
nachtingen en dit aantal stijgt. Er is een aantrekkelijk aanbod van recreatieve voorzieningen; het 
fietsknooppuntennetwerk is vernieuwd, de kade aan de IJssel is opgeknapt en er zijn tal van aan-
trekkelijke evenementen georganiseerd. De informatievoorziening is op orde met een magazine 
‘Visit Brummen-Eerbeek’, gids ‘overnachten in Brummen’, diverse digitale fiets- en wandelrou-
tes en een autoroute en een agenda. In zowel Brummen en Eerbeek is een VVV. 

Dus.. geen wensen meer? Zeker wel. We hebben de ambitie om het aantal overnachtingen in de 
gemeente Brummen te laten stijgen én we gaan voor een optimale tevredenheid van onze gasten.
Als mensen aan Eerbeek en Brummen denken, dan denken zij aan een fijne verblijfsplek op de 
Veluwe.

“Meer mensen trekken naar gemeente Brummen, die langer verblijven, terugkomen, buiten het 
toeristisch seizoen komen en meer besteden, 
…  zodat werkgelegenheid in stand blijft/versterkt wordt
…  zodat voorzieningen binnen de gemeente voor inwoners én bezoekers overeind blijven.”

En ‘we’ dat zijn de stichting Visit Brummen Eerbeek en gemeente Brummen. En hopelijk u ook? 
We nodigen u van harte uit om mee te werken aan een sterke toeristische gemeente.

In dit boekje staat hoe we onze ambitie willen verwezenlijken. Met volop mogelijkheden voor onze 
partners in toerisme om aan te haken.

Proces

Afgelopen half jaar hebben Sylvie Uenk (adviseur toerisme) en André Merlijn (bureau Beelden-
storm) gesprekken gevoerd, potentiële gasten bevraagd, interviews gehouden, documenten be-
keken, een werksessie gehouden en een presentatie gehouden voor het toeristisch veld met dit 
boekwerkje als resultaat. Uiteraard in nauwe samenspraak met Stichting Visit Brummen Eerbeek 
en gemeente Brummen.
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BRUMMEN 
& EERBEEK !
Kiezen is gekozen worden. En eigenlijk ligt voor Brummen en Eerbeek 
heel erg voor de hand waar je dan voor kiest.

Brummen en Eerbeek sterk in verblijf

Al meer dan honderd jaar zijn Brummen en Eerbeek sterk in verblijf. De welgestelde stedelingen uit 
de 18e en 19e eeuw wisten de Veluwezoom al te vinden om de vieze stad te ontvluchten; ze stichten 
buitenplaatsen, later bouwden zij villa’s. Kunstenaars, schrijvers en de middenklasse overnachtten 
in pensions. Coldenhove is één van de eerste vakantieparken op de Veluwe (1930). In de zomers van 
de jaren ’50 verhuurden boeren – na een goede schoonmaak – de kippenhokken als vakantiehuisje 
(Robertsoord). Het natuurvriendenhuis en kampeerterrein het Hallse Hull biedt al ruim een halve 
eeuw onderdak voor natuurliefhebbers.

En gasten komen nog steeds voor het verblijf midden in de natuur, in fijne accommodaties waar ze 

dezelfde gastvrijheid vinden. 

Brummen en Eerbeek onderdeel van de Veluwe 

De Veluwe is de plek die iedereen kent én waar de komende jaren flink in wordt geïnvesteerd wat 
betreft marketing en promotie. De hoofdthema’s waar zij zich op richten? Natuur, buitenplaatsen 
en kastelen en de Hanzesteden. En dat is ook precies wat Brummen en Eerbeek kleurt!
Brummen en Eerbeek zijn slim, dat betekent dat we qua profilering niet zelf het wiel uitvinden (en 
al het geld investeren), maar aanhaken bij dat wat er is. De grote pr-machine van de Veluwe mag 
het werk doen en met onze eigen kracht dragen we daaraan bij. ‘If you can’t beat them, join them!’

Brummen en Eerbeek blinken uit in verblijf. Een perfecte uitvalsbasis om de Veluwe te verkennen. 
Op de ‘rustdagen’ bezoek je de lokale to do’s en to see’s.
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Brummen en Eerbeek dorpen  

Brummen en Eerbeek zijn dorpen op de Veluwe elk met eigen karakter. 

• Brummen wordt qua sfeer vooral ingevuld door de kastelen, landgoederen, Hanzesteden en het 
IJsselgebied.

• Eerbeek heeft de focus op de Veluwe(zoom), de natuur en het bos. De verhalen over de spren-
gen en de papiermakerij geven verder kleur aan het verhaal van Eerbeek.

We laten dat dan ook zien. We vertellen de verhalen van de dorpen (en ja ook de verhalen van 
Empe, Hall, Leuvenheim, Tonden, Broek ...), delen beelden, zetten de accommodaties in de etalage. 
Alles in het teken om kleur te geven aan Eerbeek en Brummen als plekken om fijn te verblijven op 
de Veluwe.

In de communicatie naar onze gasten hebben we het niet meer over Brummen-Eerbeek of  enkel 
‘Brummen’. Dat zijn bestuurlijke termen en onze gast is niet geïnteresseerd in gemeentegrenzen. 
Zij komen in eerste instantie voor de Veluwe om te verblijven en te recreëren, vervolgens kiezen zij 
een accommodatie en een specifieke plaats om te verblijven.

We focussen op onze eigen kracht, onze eigenheid en dat wat ons uniek maakt. Want zo maken we 
het verschil in het grotere geheel!
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BRUMMEN 
& EERBEEK ?
Van buiten

Op verschillende plekken in Nederland hebben we mensen gevraagd of ze Brummen en Eerbeek 
kennen en wat ze van deze plekken vinden. Welke associaties hebben ze erbij? Dit valt op uit de 
circa 200 gesprekken:

• Veel mensen hebben weleens van Brummen of Eerbeek gehoord, maar daar houdt het bij de  
 meeste mensen ook op. 

• Een enkeling is er weleens geweest en weet daarom een aantal details te noemen, zoals de  
 papierfabriek.

• Vragen we naar de associaties bij Brummen en Eerbeek dan komen daar heel uiteenlopen 
 de antwoorden naar voren die vaak niet kloppen met de werkelijkheid. Dit laat zien dat   
 het voor veel mensen onduidelijk is wat je er kunt doen. Mensen hebben er dus geen goed  
 beeld van. Wat ook veel voorkwam is dat men juist heel voordehand liggende antwoorden  
 gaf zoals: bos, natuur, fietsen, wandelen, etc.  Dat betekent dan men het omliggende gebied  
 wel kent, maar geen specifiek beeld heeft van Brummen of Eerbeek.

• Dit betekent ook dat er veel kansen liggen. Juist omdat de dorpen nog relatief onbekend zijn  
 onder veel mensen kunnen we dit voor bezoekers inkleuren. Er is veel mogelijk om lading  
 te geven aan de profilering van zowel Brummen als Eerbeek.
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Vanuit het gebied 

Eensgezind zijn de geïnterviewden in hun enthousiasme over het gebied Brummen-Eerbeek. Het 
is mooi, afwisselend, overal natuur van bos tot uiterwaarden, vele landgoederen, volop wandel- en 
fietspaden. Opvallend is wel dat heel vaak verwezen wordt naar wat er buiten gemeente Brummen 
te doen is: Paleis het Loo, Hanzesteden Deventer en Zutphen, de Posbank, Kröller Möller en Bron-
ckhorst. Er mist in Brummen-Eerbeek een trekker, ‘de reason to visit’, net dat ene onderscheiden-
de. De plaatsen Brummen en Eerbeek hebben niet zo veel met elkaar, het bijt elkaar niet, maar het 
zijn heel verschillende dorpen. Eerbeek is meer verbonden met de papierindustrie en de bossen. 
Brummen is meer verbonden aan de IJssel en de landgoederen en is meer gericht op Zutphen.

Omgevingsanalyse 

Het gebied rondom de Veluwe is zowel nationaal als internationaal bekend. Als je van bovenaf naar 
het gebied kijkt, dan zie je op macroniveau de Veluwe als groot natuurgebied, met allerlei dorpen en 
gebieden daaromheen. De Veluwe wordt daarom als gebied neergezet en wordt zowel nationaal als 
internationaal gepromoot (nature, culture, taste, relax, active).

De associaties die eerder genoemd zijn komen in de promotie van de Veluwe ook sterk naar voren. 
Daar hoef je niets voor te doen, maar daar wil je ook niet de concurrentie mee aangaan. Je zal dus 
iets unieks moeten bedenken waarmee je jezelf onderscheid van de rest van het gebied.

Op mesoniveau kunnen we onderscheid maken tussen twee gebieden: de Veluwezoom en de IJs-
selstreek. Als je Brummen gaat duiden, dan zal de focus voor profilering meer liggen richting het 
gebied van de IJsselstreek. Wat is daar precies te doen? Welke faciliteiten zijn er? Bij Eerbeek ligt de 
focus juist op de Veluwezoom. 

Op microniveau kijk je specifiek naar wat de beide dorpen individueel te bieden hebben. Welke 
hotels zijn er waar kun je overnachten? Welke informatiepunten zijn belangrijk? Waar zijn de beste 
restaurants? De focus ligt dan op de dorpen als uitvalbasis voor de gebieden waar men naartoe gaat.
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FEITEN & CIJFERS
De afgelopen vijf jaar is het totaal aantal overnachtingen gestegen. Wat 
past binnen de trend op de Veluwe, waarbij de Veluwe in 2017 (weer) 
nummer één verblijfsplek was voor binnenlandse vakanties.

Overnachtingen 

Jaarlijks overnachten in de gemeente Brummen rond de 550.000 mensen. Landal Coldenhove zorgt 
veruit voor de meeste overnachtingen in de gemeente, maar liefst 80% van de gasten overnacht 
hier. Daarna volgen op grote afstand Kasteel Engelburg, camping de Kikker, camping Robertsoord, 
ABK huis/Het Hallse Hull en Huis te Eerbeek met elk tussen de 10- en 15.000 overnachtingen. Klein 
maar net zo fijn volgen daarna de tientallen B&B’s die de gemeente rijk is met elk tussen de 100 en 
500 overnachtingen per jaar.
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Werkgelegenheid

Het toerisme is een belangrijke economische sector. Uit de werkgelegenheidsmonitor van de pro-
vincie Gelderland volgt dat zo’n 8% van het aantal banen in de toeristische sector te vinden is, 
absoluut zijn dat 610 voltijd banen.
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ONZE GAST
Als de ondernemers vertellen over hun gasten, omschrijven zij 
verschillende groepen. 

In het hoogseizoen, de schoolvakanties en de weekenden zijn er veel gezinnen met kinderen jonger 
dan 12. Buiten de vakanties hebben de ‘empty nesters’ de overhand. Dit zijn de wat oudere stellen 
zonder thuiswonende kinderen, zij fietsen graag. Een specifieke groep is de gast die wat meer op 
luxe gesteld is, dit zijn vaker internationale gasten. Zij verblijven in hotels en trekken vandaar uit 
de wijde omgeving in, op hun ‘rustdag’ fietsen of wandelen ze in de directe omgeving. Sportieve-
lingen worden ook genoemd. Dit zijn gasten die kiezen voor een verblijf, omdat zij lekker kunnen 
wandelen, sportief fietsen en/of paardrijden.

Visit Veluwe, de regionale marketingorganisatie, werkt met de gasttypes die het NBTC (Nederlands 
Bureau voor Toerisme en Congressen) ontwikkeld heeft. Een gasttype wordt gekenmerkt door leef-
tijd, geslacht of gezinssamenstelling. Het gaat erom wat de interesses zijn en welke wensen voor 
recreatieve activiteit er zijn, oftewel welke leefstijl zij heeft. De gasttypes zijn:

 Upper-class Paul  - houdt van luxe, gaat voor kwaliteit.
 Postmodern Nora  – gaat voor de ervaring, is open-minded, houdt van cultuur.
 Archiever Michael  – carrière en status gedreven, houdt van avontuur, laat successen zien.
 Mainstream Peter  – gericht op het gezin, houdt van regelmaat, houdt van amusement.
 Traditional Mary  – gericht op familie, traditioneel, ‘doe maar gewoon, dan doe je al   
    gek genoeg’.

Visit Veluwe richt zich voor de buitenlandse markt op de gasttypes Nora, Mary en Paul. Hier zit de 
groei, en wel in de landen Duitsland, België (Vlaanderen) en de UK. Voor de binnenlandse markt 
werkt Visit Veluwe nog aan de Veluwse doelgroepen / Buyer personas. Bij de marketing van het 
gebied, de ontwikkeling van nieuw aanbod, communicatie uitingen en het uitoefenen van het gast-
heerschap, is het van belang de doelgroep voor ogen te houden. Elk gasttype leest andere kranten 
en magazines en heeft andere interesses.
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VISITOR JOURNEY
Een (potentiële) gast doorloopt in principe altijd dezelfde stappen; de 
Visitor Journey Cycle. 

In elke fase van het bezoek willen we een goede performance leveren. De juiste verwachtingen 
scheppen, potentiële gasten verleiden tot een verblijf en de verwachtingen waar maken. Nu weten 
we waar Brummen en Eerbeek sterk in zijn, welk verhaal we willen vertellen en welke ervaring we 
onze gasten willen bieden. De focus voor Stichting Visit Brummen Eerbeek en gemeente Brummen 
ligt op het verstevigen van dit verhaal in alle fasen van bezoek.
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INSPIRATIE
Het bezoek start bij het eerste contact met de bestemming. Wanneer hoor 
je van Eerbeek of Brummen? Op een verjaardag, in een tijdschrift, je be-
zoekt een vakantiebeurs of je ziet het op Facebook of Instagram. Hier 
begint de inspiratie om in de bestemming te verdiepen.

Etalage Veluwe

Visit Veluwe zorgt voor de bovenregionale, nationale en internationale promotie van Brummen en 
Eerbeek, als onderdeel van de Veluwe. De opgave voor Visit Brummen en Eerbeek is om de etalage 
van Visit Veluwe goed te vullen met beelden, verhalen en to do’s. 

• Dorpen Brummen en Eerbeek apart laden. Brummen als plaats tussen 
 de land goederen, erfgoed en de IJssel. Eerbeek als plaats in het bos, 
 Nationaal Park Veluwezoom. 

• Het bijzondere en fijne verblijf uitlichten. We brengen gastvrouwen en –heren met hun   
 accommodatie in beeld. Net als de gasten die als ambassadeurs hun positieve ervaring   
 delen. Dit stimuleert een ‘call to action’, het roept een gevoel op ‘hier wil ik zijn’. 
 Hierbij kan door ondernemers die partner zijn van Visit Veluwe ingehaakt worden op de  
 door Visit Veluwe georganiseerde persreizen. Vanwege de gewenste spreiding in de 
 seizoenen ligt de focus hierbij op de perioden buiten de schoolvakanties en 
 doordeweekse dagen.

• De bovenregionale evenementen die passen binnen het verhaal uitlichten zoals de Pinkster 
 markt, Open Monumentendag in Brummen en de Natuurdag, Halloween Ride en Lenteloop  
 in Eerbeek.

Etalage Hanzesteden 

Hanzestedenmarketing heeft onlangs de citymarketing award gewonnen voor de succesvolle aan-
pak in de gezamenlijke promotie en marketing van de Hanzesteden langs de IJssel en de randme-
ren. Vanuit Eerbeek en Brummen ben je zo in de verschillende Hanzesteden Zutphen, Deventer, 
Doesburg. Er liggen kansen om ook van deze ‘etalage’ gebruik te maken. Ook hier met de focus op 
het verblijf in Eerbeek en Brummen.
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Haakjes productontwikkeling 

De themalijn ‘Kastelen en buitenplaatsen’ voor 2018, 2019 en 2020 van Visit Veluwe/NBTC (Ne-
derlands Bureau voor Toerisme & Congressen) biedt kansen om Brummen verder te laden. Gecom-
bineerd met het overnachten op een kasteel of buitenplaats worden routes en verhalen verder in 
de spotlights gezet. De routes en verhalen zijn er al, door ze slim te koppelen aan accommodaties 
worden ze opgeplust tot boekbare producten. In de agenda besteden we extra aandacht aan dagen 
van openstelling van kastelen, landgoederen en buitenplaatsen. Gemeentegrenzen zijn daarbij niet 
interessant voor de bezoeker, geregeld zijn er openstellingen in de directe omgeving zoals bij Kas-
teel ter Horst in Loenen en Kasteel Middachten in De Steeg. We kiezen er dan ook voor om actief te 
participeren in deze themalijn van Visit Veluwe.

Ook de recent uitgekomen film Wild geeft haakjes om producten op te ontwikkelen of uit te lichten. 
Te denken valt aan wandel- en fietsroutes naar wildkijkplekken zoals de Elsberg en op Het Leus-

veld, excursies met de boswachter, overnachten op de Veluwe.

Campagnes

Naast het beter gebruik maken van de etalage van Visit Veluwe is er campagnematig zeker wel 
ruimte voor eigen acties voor specifieke doelgroepen. Te denken aan redactionele artikelen in rele-
vante bladen als Fietsactief en Herenhuis. Wel wegen we daarbij goed af of het in te zetten budget 
en te leveren inspanning opweegt tegen het te verwachten resultaat.
Een idee voor positieve publiciteit is om mee te doen aan een verkiezing als ‘Wandelgemeente van 
het jaar´ of de ‘BNG Erfgoedprijs’.

Herhaalbezoek

Inspiratie opdoen in het gebied kan reden zijn tot herhaalbezoek. Vertel je gasten dan ook over de 
leuke evenementen die er aankomen of wat nog meer de moeite waard is om te beleven. De ‘inspi-
re’gids van Visit Veluwe en lokale gids liggen dan ook standaard in het gastenverblijf.
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INFORMATIE
In de informatiefase gaat het om de informatievoorziening voorafgaand 
aan en tijdens een bezoek aan Brummen of Eerbeek. Er is een sterke sa-
menhang tussen deze twee. Kern is dat het gaat om de goede informatie, 
op het juiste moment, op de juiste plek. Waar ligt het gebied? Wat kan je 
er wanneer doen? Waar kan je verblijven?

Website

Op dit moment is de website visitveluwe.nl er met name voor de inspiratie. Ondernemingen op de 
Veluwe die hiervoor kiezen middels een partnerschap, staan specifiek genoemd. Dit zijn over het 
algemeen de grotere accommodaties of dagrecreatieve bedrijven. Accommodaties in Brummen of 
Eerbeek komen slechts beperkt naar voren. Daarnaast heeft elke gemeente een aparte presentatie-
pagina. Zo ook gemeente Brummen, je klikt door naar ‘Brummen’. De huidige presentatie past niet 
bij de gekozen verhaallijn waarbij we Brummen en Eerbeek als aparte dorpen op de Veluwe willen 
laden. Graag zouden we een kaart hebben waarbij doorgeklikt kan worden naar beide plaatsen.
Visit Veluwe heeft recent een project gestart waarbij de huidige website onder de loep genomen 
wordt, de vraag is hoe een betere verbinding met het lokale tot stand kan komen.

Op de website vvvbrummen.nl of vvveerbeek.nl ligt de nadruk op de lokale informatie. De agenda, 
de accommodaties, to do’s. VVV Brummen Eerbeek onderhoudt deze website in het format van VVV 
Nederland. De website voldoet niet helemaal. De consument is verwend, wil snel bediend worden 
anders klikt hij/zij verder. Aansprekende beelden ondersteund met korte teksten, mogelijkheden 
om door te klikken als je ergens meer van af wilt weten, uitlichten van actuele activiteiten. Infor-
matie is er genoeg, beeldmateriaal ook voldoende. Echter het is zeker niet te onderschatten hoeveel 
tijd een goede invulling en beheer van een lokale website kost. Als het Veluwebrede project kansen 
biedt voor een betere lokale invulling, dan springen we daar op in.

Agenda 

Een stevige lokale vulling van de agenda is van wezenlijk belang om onze gast goed te informeren 
over de activiteiten van het moment. Een gast is in ieder geval geïnteresseerd in activiteiten op 
het gebied van natuur, cultuur, actief en culinair. We bieden in de agenda ruimte voor zowel grote 
als kleine activiteiten. Er is namelijk veel te doen, van IVN-excursie tot concert in een kroeg tot 
een groot sportfestijn. De grens tussen commercieel en niet-commercieel is lastig te trekken, die 
trekken we dan ook niet. Wat we wel doen is evenementen die passen binnen het profiel van ons 
gebied meer aandacht geven. Een prominentere plek op de website, vermelding op social media, 
in de etalage van Visit Veluwe zetten en eventueel – in overleg met de organisatoren – inzetten op 
free publicity/advertenties in de regionale bladen. VVV Brummen Eerbeek voert de evenementen in 
in de centrale database NDTRC (Nationale Databank Toerisme Recreatie Cultuur), zo zijn de evene-
menten ook zichtbaar op vele andere websites zoals visitveluwe.nl en regioarnhemnijmegen.nl en 
in de VVV-app.
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Gids

Er is een tweetal mooie informatiegidsen: ‘Recreatiegids Veluwezoom’ uitgebracht door het toeris-
tisch platform Veluwezoom en ‘Visit Brummen Eerbeek’ uitgebracht door Stichting Visit Brummen 
Eerbeek. De boekjes vertellen voor een deel hetzelfde verhaal. Ondernemers kiezen er over het al-
gemeen voor een van de twee boekjes te verspreiden. Het zou wenselijk zijn om in overleg met het 
toeristisch platform Veluwezoom tot één gezamenlijke toeristische uitgave te komen. Voor de korte 
termijn laten we het eigen magazine qua huisstijl beter aansluiten op Visit Veluwe en zo ook bij de 
gekozen profilering. Daarnaast maken we voor het seizoen 2019 een plan voor 4x een seizoensuit-
gave waarbij er meer ruimte is voor de evenementen en activiteiten in elk seizoen (evenementen-
kalender).

Kaart

Er ontbreekt een goede toeristische kaart met als middelpunt Eerbeek en Brummen. Op de meeste 
kaarten staat Brummen er namelijk nog net op. De gast die in Eerbeek of Brummen verblijft, ori-
enteert zich zowel op de Veluwe als richting IJssel en Hanzesteden. Op de gewenste kaart staat in 
ieder geval de Veluwezoom (tot aan de A50) en een gedeelte tot over de IJssel (tot en met Bronck-
horst, Zutphen en Doesburg). Het fietsroutenetwerk staat er op, de parkeerplaatsen voor uitstapjes 
in de natuur, de uitspanningen etc. De huidige kaart die Visit Brummen Eerbeek heeft uitgebracht 
voldoet nog niet helemaal. Ook verschillende commerciële partijen hebben al kaarten uitgebracht, 
vaak met ‘net niet’ tot resultaat. Visit Brummen Eerbeek pakt de rol om haar toeristische kaart 
door te ontwikkelen tot dé toeristische kaart voor Brummen en Eerbeek, al dan niet met commer-
ciële partijen.

Routeboekjes

Er is voldoende aanbod van routes. Bij herdruk is het te overwegen om de huisstijl van Visit Velu-
we hierin terug te laten komen. Ook meertaligheid is een aandachtspunt gezien de toename van 
buitenlandse gasten. In ieder geval prioriteit is de route Kastelen en buitenplaatsen. Samen met 
Visit Veluwe werken we een route en verhaallijn uit, mogelijk samen met de partners van Gelders 
Arcadië en zeker samen met Huis te Eerbeek en Kasteel Groot Engelenburg.

VVV

Op dit moment vervullen de VVV’s in Eerbeek en Brummen een belangrijke functie voor passanten 
en inwoners. Verblijfsgasten worden veelal geïnformeerd bij het overnachtingsadres. Aanvullend 
gaat een deel van deze gasten naar de VVV. Hoe de toekomst zich ontwikkelt met de verdergaande 
digitalisering en versterking van het gastheerschap bij ondernemers is moeilijk te voorspellen. Wat 
zeker is, is dat de VVV mee moet veranderen wil zij een rol blijven vervullen in het lokaal gastheer-
schap. Afhankelijk van de ambitie kunnen de VVV-medewerkers in samenwerking met Visit Brum-
men Eerbeek een rol vervullen in het verspreiden van lokale kennis bijvoorbeeld door middel van 
nieuwsbrieven onder de toeristische partners, het organiseren van VIP tours (korte bezoeken naar 
highlights/to see’s/to do’s in het gebied door en voor toeristische partners), wellicht een verder-
gaande rol in het verspreiden van informatiemateriaal in de displays (kwaliteitsbewaking welk 
verhaal hier verteld wordt) en een sterkere rol in de sociale media.
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KIEZEN & BOEKEN
Verantwoordelijkheid ondernemer

In eerste instantie heeft elke ondernemers haar/zijn eigen verantwoordelijkheid wat betreft ‘geko-
zen worden’ door middel van boekingen of bezoek van gasten. Verblijfsgasten boeken meestal via 
specifieke kanalen waar direct geboekt kan worden, zoals de website van Landal, bedandbreakfast.
nl, booking.com, voordeeluitjes.nl of Stipreizen. Hier liggen wel kansen voor ondernemers om het 
gebied mee te nemen. Beelden van natuur en buitenplaatsen, een link naar de agenda, verhalen 
van gasten en gastvrouwen/heren. Visit Brummen Eerbeek stimuleert en ondersteunt hierin door 

(rechtenvrije) beelden ter beschikking te stellen en inhoudelijke input te geven.

Call to action

Hiertegenover staat dat Brummen en Eerbeek juist sterk zijn in verblijf. Dan moet je hier ook over 
vertellen. En wel specifiek! Door het enkel vertellen over de omgeving, ontstaat er niet een direct 
prikkel om een verblijf te boeken. We kiezen er voor om verschillende verblijfsaccommodaties in 
de schijnwerpers te zetten. Onder andere door een vervolg op de promotiefilms, maar nu specifiek 
gericht op het verblijf in de gemeente. Gasten vertellen over hun ervaring, over de gastvrijheid en 
de mooie plek. Gastvrouwen/heren vertellen over hun passie om gasten te ontvangen. Kansen voor 
een combinatie tussen verblijf en activiteit zijn er ook, zoals een gezamenlijke winactie ‘boek nu 
& je krijgt een exclusieve tour van de boswachter’.  Het motto geldt ‘als het bij de buurman re-
gent, druppelt het bij jou’. Bij publicitaire acties is er altijd een link waarbij je bij de verschillende 
accommodaties in de gemeente uitkomt. Visit Brummen Eerbeek heeft hierin een actieve rol door 
ondernemers te verbinden en acties en arrangementen die passen bij het verhaal van Brummen en 
Eerbeek promotioneel verder te brengen (etalage Visit Veluwe, redactionele artikelen in tijdschrif-
ten, websites).
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REIZEN & ONTHAAL
Welkom

Bij de hoofdentrees van Eerbeek en Brummen staan welkomborden ‘welkom in gemeente Brum-
men’. Dat is eigenlijk vreemd. Zeker omdat Eerbeek het meest toeristische dorp is. Daarnaast wor-
den de borden niet goed onderhouden. De afbeeldingen op de borden (kinderen) kloppen ook niet 
bij de gewenste uitstraling (natuur en buitenplaatsen). Visit Veluwe is recent een project gestart 
om alle bebording op de Veluwe onder de loep te nemen. Het gaat hierbij om de toeristische be-
wegwijzering en de welkomborden. Ook de wijze van aankondiging van evenementen wordt hierin 
meegenomen. Hierin werkt Visit Veluwe samen met Saxion Hogeschool en de gemeenten. Wij vin-
den het belangrijk om één lijn te houden met Visit Veluwe en haken aan bij dit project. Op termijn 
is de insteek om de borden te vervangen. Tot die tijd onderhoudt de gemeente de welkomborden.

Op drie plaatsen in de gemeenten komen op zeer korte termijn digitale evenementenborden. Het 
bovenste deel van het bord bevat toeristische informatie en/of informatie over wegwerkzaamheden 
en dergelijke. Het onderste deel is gereserveerd voor reclameboodschappen. De VVV beheert de toe-
ristische informatie op deze borden onder regie van het bestuur van Visit Brummen Eerbeek. Een 
commerciële partij beheert de reclameboodschappen en doet het fysieke beheer en onderhoud van 
de digitale bebording. Op deze manier zijn er geen kosten aan verbonden.

VIP tour 

Een gastvrij onthaal houdt naast vriendelijk zijn en dat je van alles weet over je eigen locatie, ook 
in dat je het gebied kent. Wat is voor jouw gast interessant om te weten of te doen? Dus: ken je 
gebied en vertel het door! Een bijkomend voordeel is dat het de bezoeker stimuleert om langer te 
blijven, er is immers nog zoveel te zien en doen, of nog eens terug te komen. Samen met de VVV 
gaan wij minimaal één keer per jaar een VIP tour organiseren. Een rondtour door het gebied door 
en voor ondernemers, receptionisten en een ieder die gasten ontvangt. We bezoeken dan plekken 
en horen verhalen om de kennis over het gebied te verstevigen.

Regioambassadeur

Via het e-learning programma van www.regioambassadeurs.nl kan iedereen haar/zijn kennis 
versterken over de Veluwe. Zo zijn er specifieke e-learning programma’s over de film Wild en de 
Veluwezoom. Wij oriënteren – vanwege de grote overlap - ons op de mogelijkheden om een aparte 
module toe te voegen bij het e-learning programma van de Veluwezoom.
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BEZOEK ZELF
De focus voor gemeente Brummen ligt op het verblijf in Brummen of Eer-
beek. Het is aan de ondernemers om een goed aanbod te creëren. 
Gezamenlijk zetten we in op duidelijke en veilige routes naar de dorps-
kernen, de kwaliteit van de routenetwerken en de beleving van natuur en 
buitenplaatsen.

Het dorp in – Brummen

Brummen is een doolhof, een mooi doolhof dat wel, je dwaalt tussen de monumentale panden 
en groene straten door. Maar natuurlijk is het wel handig dat het centrum vindbaar is en dat het 
passanten uitnodigt voor een bezoek. Van alle kanten zou het wenselijk zijn een logische route naar 
het centrum aan te geven. Prioriteit ligt wel bij de route van het pontje bij Bronckhorst naar het 
centrum. De fietsbrug gaat – vooralsnog – niet door. Dit betekent dat de bestaande route duidelij-
ker en aantrekkelijker mag. Vanuit het Buurtkanaal is een mooi idee voor een Streetart kunstwerk 
onder het viaduct, samen met jongeren te maken met een verwijzing naar de IJssel, de buiten-
plaatsen en het centrum van Brummen. Gemeente Brummen ziet het als haar rol om de routevver-
wijzing te faciliteren.

Het dorp in - Eerbeek 

Met 400.000 overnachtingen herbergt Landal Coldenhove een grote bron van potentiële bezoe-
kers aan het centrum van Eerbeek. De route naar het centrum is echter moeilijk te vinden! Ook is 
de route – zeker langs de Boshoffweg – niet veilig. Prioriteit is om de Boshoffweg zo in te richten 
dat de verschillende verkeersstromen autoverkeer, fietsers, voetgangers veilig naast elkaar kunnen 
plaatsvinden en er bij zwembad Coldenhove voldoende veilige parkeerplaatsen zijn. Aanvullend 
worden er verschillende vervolgroutes naar het centrumgebied van Eerbeek duidelijker aangege-
ven. Gemeente Brummen ziet ook hier een rol voor zichzelf als projecttrekker en heeft al initiatief 
genomen om dit op te pakken. 
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Eenduidige bewegwijzering & informatievoorziening

De bezienswaardigheden, horeca en startpunten voor routes zijn niet altijd even makkelijk te 
vinden. Graag wijzen we onze gasten de weg op een gastvrije, heldere en eenduidige wijze. Veluwe-
breed is een project opgepakt om alle type bewegwijzering en informatiepanelen te inventariseren 
en toe te werken naar een gezamenlijke aanpak qua uitstraling (huisstijl) en verspreiding van bor-
den. Hier sluiten we op aan. Lokaal zorgen we voor bewegwijzering en informatievoorziening op de 
juiste plek en goed onderhouden.

Entree naar de Veluwezoom - natuurbeleving

Bezoekerscentrum Veluwezoom/de Posbank is het bekendste punt op de Veluwezoom. De meeste 
bezoekers starten hun wandeling of fietsroute hier. En daardoor is het vaak te druk. Er is een opga-
ve tot betere spreiding van de bezoekers. In Eerbeek is er geen duidelijke entree waar je de Veluwe 
op kan gaan. Er zijn diverse paden het bos in, maar geen parkeerplaats, geen centraal informatie-
punt of startpunt van routes. Bij de Heideroos is in overleg met Natuurmonumenten een kleinscha-
lige entree opgezet. Op Landal Coldenhove zijn er ook kansen een (natuur)infopunt in te richten 
vanwaar het bos ontdekt kan worden. Bijvoorbeeld door één van de eerste vakantiehuisjes hiervoor 
in te zetten, een wit rietgedekt huisje, welke gelijk een icoon is voor Eerbeek ‘sterk in verblijf’.
Er leven ook ideeën voor een echt bezoekerscentrum, het liefst in het centrum van Eerbeek. Naast 
het verhaal van de natuur, van de Veluwe, krijgt het verhaal van het papier hier een plek. ‘Reizi-
gers’ uit de stoomtrein hebben daarmee ook een reden om uit te stappen in Eerbeek. We moedigen 
initiatieven van ondernemers en organisaties om een bezoekerscentrum te realiseren aan, en we 
ondersteunen een dergelijk initiatief waar we kunnen.   

Toeristische Overstappunten

De ontwikkeling van Toeristische Overstappunten (TOP’s) combineren we enkel met natuur in 
Eerbeek en buitenplaatsen in Brummen. Zo past het binnen het te vertellen verhaal. Een kans ligt 
bijvoorbeeld bij landgoed Voorstonden. 

Routenetwerken

Op Veluweniveau wordt gezamenlijk gewerkt aan het verstevigen van de routenetwerken. Zo is on-
langs het fietsroutenetwerk up to date gemaakt. Het is mogelijk verbindingsroutes tussen het rou-
tenetwerk en horeca of verblijfsplek te realiseren. In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid 
van ondernemers om een routeverwijzing in gang te zetten. Kasteel Groot Engelenburg heeft dat 
bijvoorbeeld gedaan. Waar nodig, ondersteunt de gemeente hierbij (procesmatig, niet financieel).

Een grote wens – ook Veluwebreed - is een wandelnetwerk op de Veluwe, naar voorbeeld van de 
Achterhoek en Twente. Vanuit de samenwerking Veluwe-op-1 is een project gestart. Vanwege het 
belang in ons gebied haakt gemeente Brummen hierbij aan en zit in de ambtelijke kopgroep.

Andere routenetwerken zoals de MTB-route op de Veluwezoom en de ruiter/menroutes zijn be-
langrijke basis ingrediënten voor de beleving van de natuur en het landschap. In de prioritering 
kiezen we er echter niet voor hier op dit moment energie in te steken.
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Beleving buitenplaatsen

We kiezen voor een sterkere profilering met onze landgoederen en buitenplaatsen. Daarom zetten 
we vol in op communicatie over openstelling, het vertellen van de verhalen, de ontwikkeling van 
routes en – waar mogelijk – stimuleren we eigenaren tot openstelling. 

Passende evenementen

Het evenementenbeleid is nu gericht op vernieuwing in evenementen. Tegelijk willen we de suc-
cesvolle evenementen die passen bij het profiel van Brummen en Eerbeek behouden en juist verder 
uitbouwen. Dit zijn bijvoorbeeld evenementen zoals de Pinkstermarkt, Open Monumentendag, de 
Midwinterwandeling, de Natuurdag, de Papiermanifestatie, de Halloween Ride en de Lenteloop.
Gemeente en Visit Brummen Eerbeek gaan in overleg over het evenementenbeleid om te zien of het 
huidige beleid ondersteunend is aan de doelstellingen én eventueel aangepast zou moeten worden.
Wij ondersteunen evenementenorganisaties financieel en organisatorisch. Door subsidies binnen 
het evenementenbeleid, te faciliteren rondom praktische zaken (gemeente) en op het vlak van 
communicatie en pr (Visit Brummen Eerbeek). 

Visit Brummen Eerbeek organiseert de evenementen niet zelf. Maar stimuleert wel om tot evene-
menten te komen die toegespitst zijn op het verhaal van Brummen en Eerbeek. Zo kan een balletje 
gaan rollen, bijvoorbeeld rondom Open Monumentendag of rondom de buitenplaatsen (erfgoed-
fair?). Spreiding door de seizoenen is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Ruimte voor nieuw initiatief 

In de gevoerde gesprekken met ondernemers en organisaties worden vaak dezelfde ‘op te knap-
pen, te ontwikkelen’ locaties genoemd. Oud-camping De Vinkenweide in Brummen, het Marktplein 
in Brummen met onder andere het bankgebouw, de stationsomgeving in Eerbeek. Grote wens is 
dat deze lege, nu onaantrekkelijke, stille locaties die op een prominente plek liggen, gaan brui-
sen. Iedereen heeft wel ideeën over de invulling. Maar een ondernemer moet het doen! Gemeente 
Brummen staat open voor initiatieven en de grondhouding is positief om ruimte te bieden aan 
goede plannen voor deze locaties. De bedrijfscontactfunctionaris heeft een actieve antenne om 
ondernemers of ondernemende mensen te enthousiasmeren voor een locatie en zo mogelijk verder 
te helpen. De rol is aanjagend en verbindend. Deze rol en positieve houding geldt ook voor ideeën 
en plannen van bestaande ondernemers, bijvoorbeeld voor uitbreiding of wijziging van hun bedrijf. 
Voor een aantal locaties neemt gemeente Brummen een actievere rol aan zo als bij de stationsom-
geving Eerbeek.
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HERINNERING &
ERVARING DELEN
Op deze fase van het bezoek heb je relatief weinig grip. We hopen natuur-
lijk dat onze gasten zo’n fijne ervaring hebben gehad dat zij thuis veel-
vuldig hier over vertellen. Wat we wel kunnen doen is het volgende.

Recensies

Elke ondernemer vraagt na het bezoek een recensie in te vullen op één van de sites als tripadvi-
sor, Facebook, de boekingssite en via Google. Bij vertrek, tussendoor of als contactmoment na het 
bezoek.

Sociale media

De sociale media worden met name in privésfeer veelvuldig gebruikt en is al behoorlijk ingeburgerd 
in het dagelijks leven. Foto’s en ervaringen worden spontaan gedeeld. Visit Veluwe deelt jaarrond 
bezoekerservaringen verder op social media. Het zou natuurlijk mooi zijn als onze bezoekers de 
tags #Eerbeek of #Brummen gecombineerd met #Veluwe gebruiken op Facebook, Instagram etc. 
een eerste stap is dat wij (en onze partners in de gemeente) deze tags zelf consequent gebruiken in 
onze communicatie.

Souvenirs

Bij de winkels in de dorpen liggen typische producten van de streek. Je kan daarbij denken aan 
lekkernijen van de lokale bakker, wildproducten, maar ook aan een fotoboek of kalender. Jonge 
kinderen zijn blij met een knuffel Everzwijn. Een handig zadelhoesje gekregen van je gastvrouw/
heer doet het ook goed. Producten waarbij de gast eenmaal weer thuis een positief gevoel bij krijgt. 
De VVV heeft hier een rol in, net als de ondernemers.
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TERUGKEREN ?
Met alle ervaringen komt de vraag in beeld of je nog eens terugkomt. 
Wellicht ben je geïnspireerd voor een andere activiteit?

Het is primair de verantwoordelijkheid van de ondernemers om contact te onderhouden met de 
gasten om herhalingsbezoek te bevorderen. Visit Brummen Eerbeek faciliteert daarbij door elk 
kwartaal een emailnieuwsbrief onder haar Vrienden te verspreiden met daarin een verhaal passend 
bij het seizoen, nieuwe activiteiten of routes en de evenementenkalender. Ondernemers kunnen 
deze weer verspreiden (of delen daarvan gebruiken) ten behoeve van hun eigen gasten. Visit Brum-
men Eerbeek gaat geen eigen database van bezoekers van het gebied opbouwen.
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ORGANISATIE
In gemeente Brummen werken vele organisaties aan een sterke toeris-
tische sector. Ieder met eigen expertise en met eigen activiteiten. De sa-
menwerking zetten we graag voort en verstevigen we verder. Waarbij de 
leidraad is ‘Brummen en Eerbeek sterk in verblijf’.

Visit Brummen Eerbeek

De toeristische sector is georganiseerd in de stichting Visit Brummen Eerbeek. De stichting is vanaf 
augustus 2015 actief en verantwoordelijk voor het lokale gastheerschap in gemeente Brummen.

Stichting Visit Brummen Eerbeek heeft zich een aantal doelen gesteld, waarvoor zij subsidie ont-
vangt van de gemeente Brummen:

• Vergroten bekendheid van de gemeente Brummen (promotie en ‘branding’);

• Bezoekers zo compleet mogelijk te informeren over alles wat de gemeente te bieden heeft  
 (gastheerschap);

• Nieuwe promotiemiddelen te ontwikkelen en waar nodig bestaande activiteiten verder te  
 ondersteunen. Hierbij gaat het om activiteiten die niet alleen mensen uit de gemeente   
 Brummen trekken, maar ook bezoekers uit de regio en daarbuiten. Het initiëren en organi 
 seren van evenementen behoort hier niet bij.

Stichting Visit Brummen Eerbeek ontvangt een subsidie van € 51.000 van gemeente Brummen. 
Ongeveer de helft van dit bedrag wordt besteed aan de afdracht aan VVV Nederland en de VVV’s in 
Eerbeek en Brummen. Jaarlijks kan er daarmee € 25.000 besteed worden aan projecten, promotie-
materiaal en netwerkactiviteiten. Van de resterende € 25.000 wordt de helft besteed aan coördina-
tie van activiteiten, organiseren van netwerkbijeenkomsten en delen van kennis. Circa een budget 
van € 12.500 is beschikbaar voor projecten, promotiemateriaal, publicaties en dergelijke.

Bij Visit Brummen Eerbeek zijn deze partijen betrokken: Visit Veluwe, VVV Eerbeek,VVV Brummen, 
Gemeente Brummen, recreatieondernemers, horecaondernemers, ondernemersvereniging dorpen, 
terreinbeheerders, organisatoren evenementen, culturele organisaties. Op projectniveau werkt Visit 
Brummen Eerbeek samen met toeristische stichtingen en platfora van buurgemeenten.
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Toeristenbelasting

In 2012 is de toeristenbelasting in gemeente Brummen verhoogd van € 0,65 naar € 1,35 per per-
soon per nacht. Met de toeristische sector is destijds afgesproken dat de helft van de meeropbreng-
sten geïnvesteerd wordt in recreatie en toerisme. Dit is een bedrag in de orde van grootte van € 
200.000. De gemeentelijke bijdrage aan Visit Veluwe wordt uit dit budget betaald, circa € 15.000. 
Visit Veluwe zorgt voor de marketing van de Veluwe. Visit Brummen Eerbeek ontvangt € 51.000 
voor het lokale gastheerschap. Daarnaast is er een subsidiebedrag van € 49.000 beschikbaar voor 
evenementen in de gemeente Brummen. Aanvragen worden getoetst aan het evenementenbeleid. 
Recreatieve voorzieningen en toeristische projecten zoals de vernieuwing van het fietsknooppun-
tensysteem en de realisatie van TOP’s (toeristische overstappunten) worden ook uit dit budget 

betaald. Het resterende bedrag wordt ‘opzij’ gezet in de reserves voor recreatie en toerisme.

Gemeente Brummen

Gemeente Brummen is verantwoordelijk voor de projecten met een fysiek-ruimtelijke component, 
zoals de verbetering van de routes in Brummen en Eerbeek en het stimuleren en mogelijk maken 
van herbestemming van locaties. Voor dergelijke projecten wordt een begroting gemaakt, waarbij 
de dekking (gedeelte) gezocht wordt in de post ‘reserves recreatie en toerisme’. Daarnaast heeft de 
gemeente subsidiebeleid voor evenementen, met een jaarlijks budget van € 49.000.
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TOT SLOT
Samen met onze partners in toerisme hebben we met veel inzet en positieve energie gedacht en 
gewerkt aan de koersbepaling ‘Brummen | Eerbeek sterk in verblijf’. In alle fasen van de Visitor 
Journey hebben we activiteiten en projecten benoemd.

En hoe graag we ook zouden willen, we kunnen niet alles tegelijkertijd uitvoeren. De komende tijd 
geven we vorm aan een actieprogramma. Globaal voor de komende jaren, specifiek voor het 
komende jaar. De keuze voor ‘Brummen en Eerbeek sterk in verblijf’ geeft richting aan de activi-
teiten en projecten die prioriteit hebben. De rollen van de verschillende betrokken partners worden 
benoemd in het actieprogramma, net als de benodigde financiële middelen.

Natuurlijk doen we dat ook graag met u! Doet u mee?
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BIJLAGEN
Het verhaal van Brummen en Eerbeek is op dinsdag 6 maart gepresenteerd aan zo’n 40 Vrienden 
van de Stichting Visit Brummen Eerbeek, allen actief in de toeristische sector van gemeente Brum-
men. We vroegen naar feedback en die kregen we. Veel enthousiasme, betrokkenheid, support, 
ideeën en een aantal kritische noten. Hiermee hebben we dit boekwerkje aangevuld. Hieronder zijn 
alle tops, tips en kansen die genoemd zijn uitgewerkt.

TOPS

• Top dat er met een blik van buiten naar binnen  gekeken wordt.
• Route Landal <-> centrum.
• Informatievoorziening is erg goed geworden.
• Filmpjes maken van overnachtingsadressen.
• Heel goed om keuzes te maken – breng focus aan.
• Toeristische kaart waar ‘alles’ op staat van het gebied!
• Presentatie in Eenheid in Verscheidenheid.
• Wandelroutes.
• Matige entrees.
• Video gastvrouw aan het woord B&B Lovenem.
• Bewegwijzering.
• Apart vermarkten.
• Buiten de regio gekeken wat men van Eerbeek & Brummen vindt.
• Bijzondere evenementen.
• Goed idee. Accommodaties voor verblijf en als uitvalsbasis voor: Hanzesteden, Achterhoek, 

Veluwe, wandelen/landgoederen. Goed op de kaart zetten!!
• Verkeersroute naar centrum.
• Duidelijk profiel per accommodatie.

TIPS

• Branding? Het kenmerkende van het gebied nog niet benoemd. Enerzijds Veluwe, anderzijds 
IJssel.

• Een enquête op Hoog Catherijne over de bekendheid van Brummen. Ja dat zijn veel studenten, 
winkelend publiek. Andere plek wellicht heel andere uitslag.

• Sluit met acties aan bij ondersteunende ontwikkelingen vanuit Veluweop1, contact Bas Nijen-
huis.

• Overnachten groeit, maar moeten we niet meer kijken naar hoe we de besteding in het gebied 
omhoog krijgen?

• Zorg voor meer budget om het merk Brummen/Eerbeek op de kaart te zetten.
• Nu teveel in één keer, helaas wel veel oud nieuws.
• Landal de meeste overnachtingen, maar ook de meeste gasten?
• Beter bekend maken bij alle ondernemers (met verblijf) wat Visit Brummen Eerbeek aan het 

doen is.
• Evenementen/activiteiten wel blijven communiceren.
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• Veluwe wordt al op de kaart gezet, is het handig om de plaats op zich te branden & niet aan te 
haken op de Veluwe?

• We gaan ons richten op een TOP verblijf, hoe gaan we dat samen doen als toerisme & niet als 
individuele ondernemers?

• Meer beeldmateriaal.
• Denk verder vooruit nu aanhaken campagne Kastelen en buitenplaatsen is te laat. Idem Wild.
• Wat is aan de gemeente en wat is een ondernemerskans?

KANSEN

• HELE gebied ten oosten van A50 1 gebied van maken = Nationaal Park + hekken weg.
• Meer netwerkbijeenkomsten.
• Gelders Landschap en Kasteelen betrekken bij Visit Brummen Eerbeek.
• Marktplein Brummen moet bruisen, terrasjes.
• Noorden van de gemeente? Tonden, Oeken, Empe.
• Mis wat ‘hippere’ eettenten in Eerbeek voor jongeren.
• Nadruk blijven leggen op rust en natuur. Niet stimuleren van festijnen als Eerbiza met grote 

geluidsoverlast voor het hele dorp.
• Culinair?
• Uitvalsbasis voor Arnhem, Zutphen, Deventer, Apeldoorn. 
• Wat is de ‘overcapaciteit’ van overnachtingen? Hoeveel moet er bij komen?
• Historie mist in het verhaal. Langer blijven betekent meer musea en oudheidkundige gebou-

wen. Dit is tevens een kans om toeristen langer te laten blijven.
• Centrum Brummen indikken naar Martkplein en Ambachtsstraat, bibliotheek naar Marktplein, 

ten Broek naar Marktplein.
• Vervoer minder validen, kabelbaan Veluwe?
• Informatiesessie Landal live volgen?
• Onderhoud groen is algemeen +/+
• Samenwerking bebording/wegwijzers fiets- en wandelroutes.
• Welke doelgroepen missen we nog? Welke doelgroep willen we bereiken?
• Films/portretten, wie bereiken we hiermee? Nu voornamelijk mensen uit de regio die het leuk 

vinden. Hoe bereiken we mensen buiten de regio?
• Vanaf centrum aangeven dmv borden naar natuur en bos.
• Flyer maken voor evenementen om uit te delen in winkels!
• Folderrekjes bij ondernemers (om uit te delen!).
• Eerbeekse Beek méér laten zien.
• Sportverzamelpunt op het plein ‘startpunt’.
• Het landschap en zijn historie verbindt Veluwe en IJssel. Brummen/Eerbeek is uniek in de ver-

binding tussen Veluwe en IJssel. www.landschapsnetwerkbrummen.nl
• Goed idee: de bereikbaarheid van Brummen vanaf de pont. Waar blijft die goedkope loopbrug? 

Het lijkt een gelopen zaak, maar er zijn geluiden dat een loopbrug veel goedkoper kan. Fietsen 
zijn meestal elektrisch en kunnen moeiteloos omfietsen.

• Wat is de volgende stap voor de ondernemer uit de zaal?
• Mountainbike?
• Hippisch?
• Wildobservatiepunten.
• Meer watertappunten langs de fietsroutes.
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Inhoud
Sylvie Uenk, Andre Merlijn

Vormgeving
Taha Al-Salmani

Visit Brummen Eerbeek
Heidi Touw, Bas den Dekker, Jerry Meijer

Gemeente Brummen
Kees Verspui, Robert Grob 

Met dank aan de vele betrokken ondernemers, inwoners en organisaties, 
voor hun inbreng tijdens interview en de presentatie van het verhaal op 6 maart.

COLOFON
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