
 

Liniemeeting 2020 
Dinsdag 8 december 2020 

Klaas van Leengoed, Kasteel Maurick  

Tijdens de Liniemeeting op dinsdag 8 december deelde Klaas van Leengoed, general manager 
Kasteel Maurick en  Gastheer van de Zuiderwaterlinie een aantal tips met de deelnemers. Hieronder 
vind je de belangrijkste tips.  

Verhalen vertellen 

● Onderscheidend vermogen: Vertel jouw eigen verhaal. Denk en kijk daarbij niet te klein. 
Verbind ook verschillende verhalen.  

● Kracht van de plek: Maak gebruik van de kracht en geschiedenis van jouw locatie. Iedereen 
kan iets unieks neerzetten doe dat dan ook.  

● Kroonwaarden: Stel je eigen set van kroonwaarden (oftewel kernwaarden) op gebaseerd op 
historische verhaal van de plek. 

● Combineer geschiedenis en andere waarden: natuur, lekker eten etc. Mensen willen meer 
dan alleen geschiedenis. Het gaat om een totaalplaatje.  

 
Samenwerken 

● Werk samen!: Leer je van de geschiedenis, van andere ondernemers, en van wat het 
Zuiderwaterlinie-netwerk je te bieden heeft. Denk ook aan het aan elkaar knopen van 
ondernemingen langs de linie. 

● Werk samen met de gemeente: zoek je Liniecoördinator op! Deze persoon heeft vooral een 
coachende rol en kan helpen bij financiering. . 

● Maak gebruik van het logo van de Zuiderwaterlinie: het opent deuren: free publicity, 
gunfactor, trekt bloggers aan, vermelding op de websites, beleving op de plek 
 

 
Productontwikkeling  

● Streekproducten Zuiderwaterlinie: Krijg helder welke producten er al langs de linie zijn. 
Richt bijvoorbeeld een webwinkel in.. 

● Stel (meerdaagse) arrangementen samen: Verkoop dat met elkaar langs de linie. Denk aan 
de Zuiderwaterlinie gastenverblijven die er al zijn, breng de mogelijkheden in kaart zoals de 
aanleg van kleine ommetjes langs Zuiderwaterlinie-gastheren - en vrouwen. Of de aanleg van 
pontjes,  en het verknopen, verbinden van beleefroutes. 

● Steek in op kwaliteit: We willen geen grote massa, maar bij de Zuiderwaterlinie gaat het om 
kwaliteitstoerisme en bezoekers, geen kwantiteit. 
 

Nieuwsgierig naar Kasteel Maurick en het Zuiderwaterlinie-biertje de Heerlijke Hendrik? Kijk dan hier. 

 

 

https://kasteel-maurick.nl/heerlijke-hendrik/

