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Stichting TOEN 

• Toeristische Ontsluiting Erfgoed Nederland 

 

• Doelstelling: 
• Het cultureel erfgoed van stad en streek zo 

aantrekkelijk mogelijk ter beschikking te stellen van 
bezoekers, zodat zij een levendig beeld krijgen van de 
geschiedenis en de ontwikkeling. 

• Hierbij de mogelijkheden van moderne 
communicatiemiddelen te gebruiken, met name APPS 
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Focus 

• Doelgroep: Bezoekers van stad en streek 
• Cultuurtoeristen 

• Wandelaars en fietsers 

• Buitenlandse toeristen en expats (Engelse vertaling) 

 

• Ook eigen bewoners,  met interesse voor erfgoed 

 
– Groeiende belangstelling voor historie en achtergrond van 

stad en landschap!  
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Onze aanpak: verbinding 

Geschiedenis tot leven brengen door: 
• Historische plekken tonen, verbinden en met beelden 

versterken 

• Historische figuren verbinden met gebeurtenissen ter 
plekke 

• Inzicht geven in de ontwikkeling van het landschap of 
de omgeving 

• Historische situatie en huidige situatie tonen  

• Verbinding met musea en toeristische 
bezienswaardigheden (ankerpunten) 
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onze aanpak: verleiding 

• Heldere (relevante) thema’s passend bij stad en streek 
(streek- citymarketing) 

• Overzichtelijke structuur die mensen verleidt om 
plaatsen en plekken te ontdekken  

• Boeiende verhalen over gebouwen of plekken 

• Verdieping (extra informatie en beelden) 

• Verwijzing naar verdere achtergrondinformatie 

• Een Naar Toen boekje >> vergroot gebruik en 
zichtbaarheid  
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Content  

• Gebaseerd op betrouwbare bronnen 
• (Wetenschappelijke) publicaties 

 

• Gebruik van aansprekend beeldmateriaal van 
musea, lokale beeldbanken en archieven  

 

• In samenwerking met plaatselijke 
erfgoedinstellingen en musea 
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Via de Tijdmachine zie je hoe een plek veranderd is 

• Bijvoorbeeld: Paleis Kneuterdijk 

 

 

 

 

Via Gluren kun je binnen kijken in de adelijke huizen 
Bijvoorbeeld het interieur van paleis 
Kneuterdijk 



Huidige projecten 

• Nederland en het water/Beleef de Deltaroute 
(Afsluitdijk, De Cruquius, deltawerken) 

• Dordrecht (erfgoedlijn Waterdriehoek) 

• Den Haag, cultuurstad aan zee 

• Stichting Werelderfgoed, Nederlandse 
werelderfgoederen 

• De gouden eeuw van Twente, Van Heek jaar 
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Partnerschap met het platform van izi.TRAVEL  

 
 Wereldwijd platform  

 Beschikbaar via android, apple, windows, mobiel internet 

 content en techniek uitbreidbaar en altijd up to date 

 Geen onderhoudskosten 

 Zeer groot potentieel publieksbereik 

 Groeiend aanbod van musea 

 QR-codes en GPS > Drukwerk en plek 

 Quiz > Educatie 

 Ibeacons> games 

 Content kan altijd elders (andere apps, websites) worden 
geïmplementeerd 
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Goeree-overflakkee 

Voorstel: uitgaan van de schoonheid van het 
eiland en het waardevolle culturele erfgoed 
voor eigen bewoners en bezoekende publiek 

 

 Hoofdplekken en belangrijkste 
bezienswaardigheden als ankerpunten 
(musea, de stad Goedereede en de 
hoofddorpen, deltawerken); 
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Vier verbindende hoofdroutes met thema’s: 

 

 Het (oude) eiland Goeree; 

 Een noordelijke route langs Haringvliet (thema 
havenkanalen en omgaan met water (Haringvliet 
(sluizen) natuur); 

 Een zuidelijke route langs Grevelingen (ramp van 
1953, deltawerken); 

 RTM route dwars over het eiland;  

 

 Mogelijkheid koppeling overkant 
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Kruisbestuiving, partners 

• Inspelen op initiatieven en op wat er al is 

• Implementeren projecten in kader Erfgoedlijn 

• Samenwerken aan content 

• Musea, attracties als ankerpunten 

• Koppeling 
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Waterkracht 

• De “eilandigheid” (dus benadrukken relatie 
water 

• Verleden, heden, toekomst 

(Waterbewustzijn/waterveiligheid) 
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Uitbreiding: lokale routes 

• Oude Tonge en de watersnoodramp; 

• Stadswandelingen Goedereede, Middelharnis, 
Ooltgensplaat,… 

• Mogelijkheid opnemen andere plekken, routes 

 

• Audiotours musea 
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Naar Toen boekjes 

• De route van de tram 

• 1953 

• Haringvliet 

• Goeree 

• (Een boekje met het hele eiland??) 

 

 

• … 

Stichting TOEN 15 



Stichting TOEN 16 



Kijk zelf hoe het werkt! 

• www.naartoen.nl  

• izi.TRAVEL via appstores/zoekfunctie > Naar 
toen  

• Zoek op: 
• Naam route; 

• Naam thema 

• Naam plaats 

 

• In de buurt 
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http://www.naartoen.nl


Globale kosten 

• Route:  5.000 euro 

• Boekje:   1.200 (exclusief drukkosten) 

• Vertaling: ?? Engels en Duits?? 

 

 

• Co-financiering: gemeente, waterschap, 
Rijkswaterstaat, erfgoedtafelpartners 
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Wat doet de Stichting Toen? 

• Advies en productie 
• Thema ontwikkeling, in samenwerking met 

opdrachtgever  

• Opzet route met plaatsen, personen en gebeurtenissen 
van belang – ankerpunten 

• Teksten, beeldmateriaal en verwijzingen/verdiepingen 

• APP applicatie: plaatsing op platform van IZI.Travel  

• Zorg voor de juiste verbindingen 
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Contact 
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Dr Willem van der Ham 
070 3230437 
06 51642418 
 
e:info@naartoen.nl 
 
W:www.naartoen.nl 
W:www.geschiedenisvannederland.nl 


