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Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van bijgaand artikel in dagblad Trouw maken wij ons er grote zorgen over dat het 
Provinciebestuur actie onderneemt om Chinese toeristen naar Drenthe te halen.
Wij hopen dat u aan ons verzoek wilt voldoen.

Met vriendelijke groet,
D en H Luning, Ruinerwold


Chinese toeristen naar Drenthe

De haren rezen ons te berge toen we dit lazen in Trouw van 22 maart jl: “Drenthe goes China”. Drenthe gaat een ‘ambassade’ in China openen om toeristen naar de provincie en overige Nederlandse bezienswaardigheden te lokken. Aldus gedeputeerde H Brink (VVD) en projectleider H Klaver. Ze zien er wel wat in dat Assen en het Dwingelderveld volstromen met Chinese toeristen. Het initiatief voor dit toeristisch project komt voort uit het vriendschapsverdrag dat Drenthe sloot met het stadsbestuur van de Oost Chinese megastad Jiaxing (4,5 miljoen inwoners).

Wij vragen een ieder die invloed kan hebben, te (helpen) voorkomen dat deze toeristische plannen worden  uitgevoerd. Eén van de weinige laatste rustige stukjes Nederland zou niet aan deze toeristische ambitie moeten worden opgeofferd. Wij denken dat de meerderheid van de plaatselijke bevolking dit niet wil; geen Giethoornse toestanden alstublieft. En: is het niet ongelooflijk dat er wordt geprobeerd mensen de halve wereldbol over te laten vliegen om hier een stukje natuur en cultuur te bekijken? 
Wie hierover mag meebeslissen raden wij aan: wandel of fiets eens over het stille prachtige Dwingelderveld.

Dicky en Hendrik Luning, Ruinerwold
Peeke en Marian Boelhouwer, Ruinen
Tetsje Zijlstra en Henk van Netten, Ruinerwold


Drenthe goes China

Goedemorgen

GERT JAN ROHMENSEN

Drenthe slaat de vleugels uit naar... China. De provincie opent een 'ambassade' in de Oost-Chinese megastad Jiaxing om toeristen te lokken naar de weidse velden en bossen, hunebedden en andere bezienswaardigheden. De ambassade, die volgende week feestelijk wordt geopend, wordt bestierd door de Chinese Vereniging van Touroperators die er een informatiepunt van maakt voor Nederlandse touroperators.

Het initiatief komt voort uit het vriendschapsverdrag dat Drenthe vorig jaar sloot met het stadsbestuur van Jiaxing. "De samenwerking met China verloopt voortvarend", constateert een tevreden gedeputeerde Henk Brink (VVD).

Binnenkort vertrekt een Drentse delegatie naar China voor een toeristische beurs. Daar zullen volgens projectleider Henk Klaver pakketreizen worden aangeboden voor groepen, die ook de rest van Nederland zullen zien.

"Het heeft geen enkele zin om alleen arrangementen Drenthe aan te bieden aan Chinezen, dat verkoopt voor geen meter", licht Klaver toe. "We halen ze op van Schiphol met een mooie touringcar en brengen hen naar Drenthe, waar ze overnachten in goede hotels, want Chinezen willen comfort. Van hieruit laten we ze de bekende dingen zien, zoals de Zaanse Schans, Keukenhof, Giethoorn of de Friese meren. Het zijn dus brede arrangementen met een flink brok Drenthe."

Jiaxing kan een interessante markt zijn voor de Drentse toeristische ambities. In de stad ten zuiden van het nog veel grotere Shanghai, wonen 4,5 miljoen mensen. Zelf als maar een fractie van al die inwoners Drenthe als vakantiebestemming ziet zitten, stromen Assen en de Dwingeloose heide vol met Chinese toeristen.

De bedoeling is dat de eerste reis al in juni plaatsvindt. "We hebben geen idee hoeveel Chinezen er zullen komen", zegt Klaver. "Maar als er van die 4,5 miljoen maar 1 procent naar Nederland komt dan hebben we hier de handen vol aan."
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