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Het verhogen van het rendement van erfgoed en cultuur in de Achterhoek door het verdienvermogen van de erfgoed- 
en cultuursector te verbeteren, en erfgoed en cultuur te positioneren als inspiratiebron voor de regionale ontwikkeling. 
Dit doen we samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

STRATEGIE

kritische 
succesfactoren

Het aanbod van cultuur en erfgoed in de Achterhoek draagt bij aan
een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat en trekt dagrecreanten en toeristen die zorgen voor 

bestedingen en bijdragen aan het behoud van de kwaliteit van het gezamenlijke voorzieningenniveau. 

VERSTERKEN VERKOPEN VERANKEREN

TROTS: 
bottom-up initiatieven voor 
het Cultuur- en Erfgoedpact

KEN UW
BEZOEKERS: 

markt- en doelgroepenanalyse

AGENDA 2020: 
erfgoed en cultuur groeien 
mee met Achterhoek 2020

ENSEMBLES: 
vergroten aantrekkingskracht door 

versterken van de ensembles

VERTEL EEN VERHAAL:
verhaallijnen voor toeristische 

productontwikkeling

LEEGSTAND: 
regionale strategie 

leegstand en erfgoed

CULTURELE
VOORZIENINGEN: 

regionale organisatie en samenwerking 
culturele voorzieningen

REGIOMARKETING: 
gezamenlijke promotie 

cultuur en erfgoed

TOPSECTOREN: 
inspiratie voor nieuwe 
producten en diensten

+ !
 DE KRACHT VAN DE 

• Omvangrijk en gevarieerd aanbod cultuur en erfgoed
• Bijzondere landschappen: coulisselandschap met landgoederen
• Toonaangevende muziekfestivals en beeldende kunst musea
• Sterk en actief verenigingsleven
• Startende samenwerking tussen culturele instellingen
• Achterhoek = sterk geladen merk

 UITDAGINGEN VOOR DE  

• Overbrengen van betekenisvol en samenhangend verhaal 
achter erfgoed en cultuur

• Aantrekkingskracht (kleinschalige) ensembles vergroten
• Toeristisch recreatief potentieel erfgoed en cultuur benutten
• Behouden kwaliteit voorzieningenniveau bij krimp, 

ontgroening en vergrijzing
• Behoud van erfgoed als drager van identiteit en economie bij 

toenemende leegstand

Achterhoek Achterhoek

  cultuur en erfgoed in de Achterhoek  

Goud in handen

 Religieus 
 Aalten

 Tweelingdorp 
 Dinxperlo-Suderwick

SAMEN-
WERKENKIEZEN

highlights

CONCLUSIE

ACTIELIJNEN EN PROJECTEN

RESULTAAT



sociale samenhang is groot

20-35%

2
1485 
rijksmonumenten 

nationale 
landschappen 

veel kerken, agrarische gebouwen en kastelen
zowel in vergelijking met Gelderland

als Nederland als geheel

4 stadsgezichten +
6 dorpsgezichten

relatief

669 culturele voorzieningen

1 extra km2 beschermd 
stadsgezicht op 20 km afstand

€ 1.000,-

1 extra km2 beschermd
stadsgezicht

100 extra rijksmonumenten

extra museum

 TOERISME EN RECREATIE 
toename reisbereidheid toeristen:

• grote en diverse landschappen met rijke cultuurhistorische 
waarden vergroten de reisbereidheid

• ensemble-effect van erfgoed en de combinatie met andere 
onderscheidende kenmerken versterken de aantrekkingskracht

 VASTGOEDWAARDE 
toename betalingsbereidheid gemiddeld huishouden voor een woning:

 OMGEVINGSWAARDE 
toename betalingsbereidheid gemiddelde huishouden voor een woning:

gemiddeld voor alle 
gemeenten in NL

1 extra km2 beschermd
stadsgezicht

100 extra rijksmonumenten

€ 5.500,- 

€ 1.650,-

de gemiddelde afstand tussen gemeentekernen in NL

38 km

25 km

33 km

 ECONOMISCHE WAARDE DOOR TOERISME EN RECREATIE  ACHTERHOEK 

96% geholpen naamsbekendheid  
30-40% van de vakantie-uitgaven is gerelateerd aan erfgoed en cultuur
2,7 miljoen toeristische overnachtingen
30 miljoen vrijetijdsactiviteiten
498 miljoen euro omzet vrijetijdsactiviteiten en 
toeristische overnachtingen

maatschappelijke organisaties en verenigingen 
actief in het veld van erfgoed en cultuur:
• 18 sociaal culturele centra
• 55 lokale tradities en gebruiken
• 260 verenigingen en amateurclubs  

 TROTS 

landgoederen, buitenplaatsen, kastelen 
en het cultuurlandschap

toegankelijkheid is zeer wisselend, 
openstelling van bezienswaardigheden is 
vaak enkel in de zomer of op afspraak

meer gebouwen komen leeg te staan: 
toename van 20 tot 35% voor maatschappelijk vastgoed, 

winkels, kerken, boerderijen en kantoren in 2020

Achterhoek

 BELEVINGS- 
 WAARDE 

 GEBRUIKS- 
 WAARDE 

 ECONOMISCHE 
 WAARDE 

 IDENTITEITS- 
 WAARDE 

 INTRINSIEKE 
 WAARDE 

het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger

 LEEGSTAND 

 ERFGOED 

 CULTUUR 

 TOEGANKELIJKHEID 

 UNIEKE ERVARINGEN 

spannende geschiedenis

 BESCHIKBAARHEID 

 SOCIALE 

 SAMENHANG 

 COLLECTIEVE  IDENTITEIT 

= sterk

 BEREIKBAARHEID 

 WAARDE  VAN 
 CULTUUR EN ERFGOED 

 VOOR  ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ 

clusteren

manieren om het maatschappelijk 
en economisch rendement 
van erfgoed en cultuur in de 
Achterhoek te vergroten 

 WAARDE waarde van erfgoed en cultuur

vergroot 
aantrekkings-
kracht door 
versterken 
ensembles

zorg voor kwaliteit en 
variatie: samenwerking 

voor regionale 
voorzieningen; 

bottom-up ontwikkeling 
van fijnmazig 

cultuuraanbod

betrek 
verenigingen
bij aanbod 
cultuur en 
erfgoed

stimuleer
bottom-up 

projectontwikkeling 
en cultuur-
participatie

veranker
erfgoed en 
cultuur in 

economische 
ontwikkeling

investeer in
herbestemming 

en voorkom 
leegstand

regisseer het verhaal 
dat erfgoed en cultuur 

vertelt en draag het 
gezamenlijk uit. 

Verhaallijnen versterken het 
begrip en de leesbaarheid 

van erfgoed en cultuur 
voor bewoners en 

bezoekers

realiseer 
vraaggerichte 

product-
ontwikkeling

stimuleer 
programmering 
en openstelling 
gebouwen en 
voorzieningen

cluster 
voorzieningen 

en optimaliseer 
vervoer voor 

bereikbaarheid

kies 
voor etaleren 

beeldbepalend en 
uniek aanbod via 
regiomarketing


