DEMARRAGE - nieuwe structuren
voor de
transnationale Rijnfietsroute
Gebruik van het transnationale economische
potentieel in de regio‟s van de Rijncorridor: dat is
het hoofddoel van DEMARRAGE. Daartoe zal het
projectteam de randvoorwaarden voor een
gezamenlijke marktbenadering langs de Rijnfietsroute scheppen, een marketingprogramma
opstellen en transnationale samenwerking tussen
bedrijven initiëren.
Om dat te bereiken brengt het partnerschap alle
relevante instanties en bestuurslichamen langs de
Rijncorridor bij elkaar, om het “slapende”
economische potentieel van de Rijn aan de hand
van transnationale samenwerking te activeren.
De groeiende markt van het langeafstandsfietsen
biedt de regio‟s langs de Rijncorridor grote
mogelijkheden op transnationaal niveau, met
name in het toerisme en de horeca.
Tot nu toe was er in deze regio‟s en op deze
gebieden beslist geen sprake van een
gezamenlijke benadering van de markt. Daaruit is
de motivatie voor DEMARRAGE voortgekomen, om
samenwerkingsvormen te stimuleren en zodoende
voor het regionale bedrijfsleven en het toerisme
een meerwaarde tot stand te brengen.

DEMARRAGE: feiten en cijfers






18 partners uit 5 landen
Projectleiding: Euregio Rijn-Waal (D)
Budget: 2.3 miljoen euro
Looptijd: mei 2010 - april 2013
Thema„s: stimulering economie, regionale
identiteit, MKB, toerisme, marketing

De belangrijkste projectresultaten:
 Marktanalyse voor de Rijnfietsroute (RFR)
 Ontwikkeling van een corporate design inclusief key

visuals voor het overkoepelende merk Rijnfietsroute
 Opbouw van een managementstructuur voor de RFR
 Ontwikkeling en realisering van een transnationaal

marketingprogramma voor de RFR
 Permanent internetportaal om de transnationale RFR

in de markt te plaatsen (www.rijnfietsroute.eu)
 Definitie van een Europese certificeringsnorm voor

langeafstandsfietsroutes, proefcertificering van de RFR
 Actieplan voor kwaliteitsborging langs de RFR,

inclusief regionale workshops
 Mobiliteits- en vervoersstudie voor de RFR
 Stimuleren van transnationale samenwerkingsvor-

men voor middelgrote en kleine bedrijven (MKB) in
de sector toerisme langs de Rijn, inclusief workshops
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Nederland


Provincie Gelderland

Frankrijk


www.gelderland.nl





Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz,
Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz
www.mwkel.rlp.de



www.fietsplatform.nl

Ministerium für Wirtschaft, Energie,
Bauen, Wohnen und Verkehr
Nordrhein-Westfalen

Duitsland

www.wirtschaft.nrw.de

Stichting Landelijk
Fietsplatform

Euregio Rhein-Waal



Hessen Agentur
Tourismus- und Kongressmarketing



www.hessen-tourismus.de



www.tourisme67.com



www.euregio.org



Agence de Développement
Touristique du Bas-Rhin

www.romantischer-rhein.de
Provincie Zuid Holland
www.zuid-holland.nl





Romantischer Rhein
Tourismus GmbH



Agence de Développement
Touristique — Haut-Alsace
www.tourisme68.com



Conseil Général du Bas-Rhin
www.cg67.fr



Conseil Général du Haut-Rhin

Tourismus Marketing GmbH
Baden-Württemberg

www.cg68.fr

www.tourismus-bw.de

Zwitserland


Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Viersen GmbH

Stiftung SchweizMobil
www.schweizmobil.ch

www.wfg-kreis-viersen.de
Hessisches Ministerium für
Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung
www.hessen.wirtschaft.de



Belgié

Ministerium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg



European Cyclists’ Federation
www.ecf.com

www.mlr.baden-wuerttemberg.de

Projectactiviteiten DEMARRAGE
DEMARRAGE heeft als gezamenlijk doel het economische
potentieel langs de Rijn te benutten. Om dat
gezamenlijke doel te bereiken, zijn er vier primaire
werkpakketten ontwikkeld:

1. Transnationale organisatie
De randvoorwaarden voor een langjarig gebruik van de
economische mogelijkheden van de Rijnfietsroute
worden op transnationaal niveau tot stand gebracht. Dit
moet onder meer worden bereikt door de opbouw van
een blijvende managementstructuur, door de
ontwikkeling en inzet van een Europese certificeringsnorm en door de uitvoering van een kwaliteitscontrole
van de route en de opstelling van een actieplan voor het
terugdringen van gebreken.

2. Gezamenlijk marketingprogramma
Een goede kennis van de internationale doelgroepen is
essentieel om een meerwaarde te creëren voor toeristen
en de dienstensector. In dat opzicht levert de
marktanalyse waardevolle inzichten op voor de
ontwikkeling van een transnationaal marketingprogramma. Bovendien zal de uitbreiding van de website
in vier talen informatie bieden over de Rijnfietsroute.

3. Ontwikkeling van diensten en producten
Een corporate design-handleiding voor particuliere en
openbare organisaties moet de opbouw van een
merkidentiteit ondersteunen. Bovendien zullen kleine en
middelgrote bedrijven (MKB) in combinatie met werkpakket 4
gezamenlijk producten ontwikkelen, bijvoorbeeld arrangementen, en nog meer vervoersmogelijkheden creëren.

4. Betrokkenheid van de dienstensector
Uit de hiervoor genoemde projectactiviteiten zullen tools
voortkomen voor kleine en middelgrote bedrijven in de
dienstensector. Er zullen business panel meetings worden
georganiseerd om transnationale samenwerkingsverbanden
tussen de bedrijven tot stand te brengen. Bovendien worden
er workshops aangeboden om regionale kleine en
middelgrote bedrijven in staat te stellen synergieën te
identificeren en te gebruiken.

Colofon
DEMARRAGE Projectleiding
Euregio Rijn-Waal
Emmericher Straße 24
D-47533 Kleve
Telefon:
E-Mail:
Web:

0049 (0)2821 793036
demarrage@euregio.org
www.demarrage.eu
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