EEMheid in verscheidenheid
Net buiten de drukte van de Randstad ligt een open
polderlandschap. Eemland biedt rust en ruimte voor
hoofd en hart. Maar er valt ook van alles te beleven.
Er zijn boerderijwinkels, musea, een fietsboot en nog
veel meer.
Het Eemsnoer rijgt de belangrijkste culturele en
landschappelijke parels van het Eemgebied aan
elkaar tot één geheel. Het vertelt een
samenhangend verhaal van het gebied. Het
Eemsnoer brengt EEMheid in verscheidenheid!

Het Eemgebied in samenhang
In het gebied rond de Eem zijn talloze
landschappelijke en culturele waarden te vinden die
de aandacht van bezoekers verdienen. Deze
waarden bieden voldoende aanknopingspunten voor
mensen om voor kortere of langere tijd in het gebied
te verblijven.
Het probleem is echter, dat de activiteiten door
verschillende instellingen onder de aandacht worden
gebracht, zónder dwarsverbanden te leggen. Het
aanbod is daarom fragmentarisch en
onoverzichtelijk. Dat is geen gewenst uitgangspunt
om bezoekers naar het gebied te trekken en
herhalingsbezoek te bewerkstelligen.
Een reeks van instellingen en ondernemers heeft
zich met elkaar verbonden om een halt toe te
roepen aan de geconstateerde versnippering.
Hiertoe is het Eemsnoer opgericht. Door het delen
van kennis en kunde over afzonderlijke elementen in
het gebied (de ‘parels’ in het Eemsnoer), worden
deze voor de bezoeker aan elkaar gekoppeld.
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Het Eemsnoer is een samenwerkingsverband van
deskundige en bevlogen stakeholders die de
cultuurhistorie, het landschap en de toeristischrecreatieve beleving van het Eemgebied hoog in het
vaandel hebben staan. Met het Eemsnoer leggen zij
waardevolle verbindingen, waardoor de bezoeker
het gebied in samenhang gaat beleven en men er
steeds naar wil terugkeren. Zeker zo belangrijk is dat
het Eemsnoer de waardering van eigen bewoners
voor het gebied vergroot.

Verbinden –– Samenwerken
Samenwerken -- Verwijzen
Verwijzen
Verbinden

Verbinden en ontsluiten

Expertise

Met het Eemsnoer worden hoogtepunten van
cultuurhistorische en landschappelijke elementen in
het Eemgebied op een aansprekende manier met
elkaar verbonden en ontsloten. Doel is de inwoners
en bezoekers een samenhangend aanbod van
verhalen en diensten te bieden, zodat ze zich bewust
worden van de geschiedenis van het hele gebied, ze
hiervan kunnen genieten en zij met respect voor
erfgoed en landschap gaan handelen.

De partners van het Eemsnoer vertegenwoordigen
de volgende disciplines:
Kennis en kunde




Bewaren, beheren, inzetten en ontsluiten van
cultuurhistorische en landschappelijke kennis.
Opstellen van beheersplannen met aandacht
voor cultuurhistorische en landschappelijke
elementen.

Verwijzen en versterken
Publieksbereik

Door met het Eemsnoer van de ene naar de andere
plek te verwijzen, worden afzonderlijke elementen
van het Eemgebied versterkt. Hierbij wordt zoveel
mogelijk aansluiting en samenwerking gezocht met
gelijkgestemde partijen, met behoud van eigen
identiteit.
Eemland is de benaming voor de regio in de
provincie Utrecht met de volgende gemeenten:
Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes
en Soest.




Promotie van het Eemgebied



Het is de missie van het Eemsnoer om de promotie
en beleving van het Eemgebied naar een hoger
niveau te tillen. Met een gedeelde visie dat
samenwerking een onontbeerlijke basis vormt voor
het slagen van deze missie, zetten de partners er
met deskundigheid en enthousiasme gezamenlijk de
schouders onder.



Ambities van het Eemsnoer
•
•
•
•

De kans pakken op regionale samenwerking.
Vooroplopen in de ontwikkelingen.
Afgewogen activiteitenaanbod met ‘samenhang’
als unique selling point.
Beleving van erfgoed en landschap op een
manier die nergens anders wordt geboden.



Op een laagdrempelige manier zorgen voor een
groot publieksbereik.
Ervaringsmogelijkheden van het gebied bieden
voor een breed publiek.
Stimuleren van bewustwording van het belang
om het gebied zo mooi te houden.
Bevorderen van kennis over en belangstelling
voor de geschiedenis en natuur van het gebied.
Ervaring met vrijwilligersbeleid en leggen van
contacten met eigenaren van terreinen.

