
Nieuwe verbindingen 
Natuurlijk op pad in het Groene Hart!

Toerismedag 
Groene Hart
22 november 2021 
Archeon | Alphen aan den Rijn

Stichting Groene Hart Verbinders heeft als doel het 
creëren van binding en verbinding tussen partijen  
ten behoeve van gebiedsversterking, het regionaal 
en nationaal laden van het merk en het stimuleren 
van (vrije tijds) economie. Op 22 november orga-
niseren wij een inspirerende Toerisme Dag. We 
nemen u mee op reis langs de promotie-activiteiten, 
kijken naar de trends en ontwikkelingen, delen de 
Biografie van het Groene Hart en geven ruimschoots  
de gelegenheid om te netwerken. 

Oproep: Wat draagt u bij aan het 
Groene Hart?
Tijdens de Break-out rooms wordt de mogelijkheid 
geboden om uw bedrijf of initiatief te pitchen. Op  
de Recreatiemarkt kunt u kosteloos een stand  

reserveren om uw onderneming onder de aandacht 
te brengen.  Heeft u interesse om te participeren  
in een Break-out room of wilt u deelnemen aan de 
recreatiemarkt, laat dit dan weten voor 21 oktober 
via info@groenehart.nl.

Bij aankomst ontvangen we u volgens ‘Testen voor 
Toegang’ en wordt  gevraagd een geldige QR code 
te scannen.

Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen op  
de Toerismedag. Aanmelden kan door een mail te 
sturen (voor 15 november) aan info@groenehart.nl  
onder vermelding van uw organisatie, naam en het 
aantal personen. Wilt u uw bedrijf  promoten op deze  
middag? Vermeld dit dan ook bij uw aanmelding.

12.30 - 13.30 Inlooplunch - Recreatiemarkt
13.30 - 14.45  Start plenair onder leiding van dagvoorzittter Joost van der Wal
 -   Activiteiten Stichting Groene Hart Verbinders 

Margot Stolk, voorzitter Stichting Groene Hart Verbinders,  
Martine van Amerongen en Joke Pelser, Project Coördinator & Marketeer campagne,  
Anastasia van der Lugt en Christian Quist, Oude Hollandse Waterlinie

 -    Trends en ontwikkelingen in duurzame bestemmingsontwikkeling 
Thijs de Groot, Programmamanager Destination Development - Nederlands Bureau  
voor Toerisme en Congressen (NBTC)

 -  Keynote Groene Hart Biografie  
Marinke Steenhuis, Bureau Steenhuis Meurs 

14.45 - 15.00  Verplaatsen naar Break-out rooms 
15.00 - 16.00  Break-out rooms
 • Biografie: Historie en Landschap 
 • Proef het platteland 
 • Water recreatie  
 • Kracht van ‘Influencers’
16.00 -  17.00 Borrel - Recreatiemarkt

Stuur mij door naar andere  
recreatieve ondernemers  
in het Groene Hart: Door te  
delen vermenigvuldigen we!

Programma 22 november

Deel mij!

Klik hier voor 
routebeschrijving
naar Archeon
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