
  

 

 

 

 

 

Uitnodiging 

31 maart 2023 van 12.00-16.00 uur 
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem 
 

Bijeenkomst Verhaallijn Romeinen 

Bekend, zichtbaar & beleefbaar 

 

 
Op vrijdagmiddag 31 maart 2023 organiseert provincie Gelderland samen met de Groene 

Metropoolregio een bijeenkomst rond de Verhaallijn Romeinen. Tijdens deze middag in het Nederlands 

Openluchtmuseum in Arnhem staat het beleefbaar maken van het Verhaal van de Romeinen in 

Gelderland centraal. De bijeenkomst wordt begeleid door prof. Dolly Verhoeven en Roel Kramer van 

Erfgoed Gelderland.  

 

Wat kunt u verwachten? 

Het wordt een middag vol ideeën en inspiratie. Vanaf 12 uur heten we u welkom en staat er een 

broodjesbuffet voor u klaar. Het programma begint om 13 uur. Het eerste deel van de middag staat 

in het teken van de nieuwe visie rondom de Verhaallijn Romeinen en de kansen die deze biedt. Deze visie 

vindt u in de bijlage van deze uitnodiging. Dolly Verhoeven en Roel Kramer gaan hierover in gesprek met 

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog, bestuurlijk opdrachtgever Ontspannen Regio Agnes Schaap en de 

Nijmeegse wethouder Tobias van Elferen. Aansluitend neemt René Arendsen ons mee naar de praktijk 

en krijgen we een kijkje in de keuken bij de ontwikkeling van de serie ‘De Romeinen in Gelderland’. Wat 

was hiervoor de inspiratie? Hoe hebben ze het aangepakt? 

 

Tijdens het tweede deel van het programma gaan we in groepen uiteen en worden drie concrete 

projecten verder uitgediept: 

• Paul van der Heijden praat ons bij over de laatste ontwikkelingen rondom de ‘Romeinse 

wegenkaart’ 

• Ellen Ruiter van Bureau voor Ruimte en Vrije tijd geeft inzicht in de interessante uitkomsten 

van het doelgroeponderzoek, dit onderzoek vindt u ook als bijlage bij deze uitnodiging.  

• Erwin Akkerman van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen vertelt over vraag-gestuurde 

productontwikkeling; hoe pak je dat aan?  

 

Rond 16 uur sluiten de dagvoorzitters de middag af en genieten we na met een drankje. 

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Aanmelden kan door een mail te sturen 

naar toerismerecreatie@gelderland.nl, eventuele dieetwensen kunt u tegelijkertijd met 

uw aanmelding doorgeven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kwartiermakers Verhaallijn Romeinen provincie Gelderland, 

Willeke Guelen, Carolien Guelen 

 

In opdracht van: 

Provincie Gelderland, Peter van ’t Hoog, gedeputeerde toerisme en recreatie 

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Agnes Schaap, bestuurlijk opdrachtgever Ontspannen Regio 
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