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De Veluwe is verkozen tot het mooiste 
natuurgebied van Nederland. En daar-
naast is de Veluwe één van de populairste 
vakantiebestemmingen in Nederland.  
Tegelijkertijd is er geen reden om  
achterover te gaan zitten. Om deze  
positie te behouden en te versterken in  
de toekomst is het belangrijk om met 

elkaar samen te werken en bezoekers de beste Veluwebeleving 
te (blijven) bezorgen. Gastheerschap is daarbij van groot belang. 
Of een toerist tevreden naar huis gaat heeft grotendeels te  
maken met de ontvangst ter plaatse. Als hij/zij een goede  
ervaring heeft, leidt dat tot herhaalbezoek en/of de inspiratie 
voor andere bezoekers. De e-learnings die VisitVeluwe heeft  
ontwikkeld op regioambassadeur.nl helpen bij het vergroten  
van gastheerschap, kennis over de Veluwe en belangrijke  
thema’s zoals Hanzesteden bij frontofficemedewerkers. 
 
Toeristen op de Veluwe komen niet alleen voor de natuur. Ze komen ook 
om de cultuur te ontdekken en de smaak van de Veluwe te proeven.  
VisitVeluwe juicht daarom initiatieven zoals het ‘Erkend Veluws  
Streekproduct’ van harte toe: het geeft de bezoeker aan de regio die  
extra ervaring van de smaak van producten uit het gebied. De bezoeker  
waardeert en verbindt een streekproduct met zijn positieve ervaring in  
het gebied en dat is weer van belang voor de mate waarin hij of zij als 
ambassadeur van de Veluwe optreedt naar anderen. 

Een belangrijke taak van VisitVeluwe is het inspireren en informeren  
van (potentiële) bezoekers om ze een (liefst meerdaags) bezoek te laten 
brengen aan de Veluwe. Eén van de campagnes die we daarvoor uitvoeren 
is de campagne ‘Gelderland levert je mooie streken’: zoals de titel al 
doet vermoeden doen we dat samen met de andere Gelderse regio’s.   
Centraal in de campagne staan de ervaringen van bezoekers en inwoners. 
Deze zomer zijn de 8-jarige Floris en Thiemen voor ons op pad geweest 
in de Gelderse streken. Zij deden via video verslag van hun avonturen in 
Julianatoren, Apenheul, Klimbos Veluwe, Landal GreenParks en Topparken. 

VisitVeluwe is een belangrijke partner voor overheden en bedrijfsleven  
om de toeristische marketing uit te voeren. Wij doen dat graag op een 
inspirerende en innovatieve manier, maar vooral ook graag samen met u. 
Want alleen samen kunnen we de bezoekers de beste Veluwebeleving 
bezorgen. 

Met vriendelijke groet,

Herre Dijkema
Directeur VisitVeluwe
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MONITOR VELUWE

ZO STAAT DE VELUWE ER TOERISTISCH VOOR...

Gelderland staat van alle provincies nog altijd op de eerste plek als het 
gaat om het aantal binnenlandse vakanties. Het totaal aantal toeristische 
overnachtingen op de Veluwe nam afgelopen jaar met 2,2% toe. Het aantal 
toeristische overnachtingen in een vakantiebungalow is het afgelopen  
jaar toegenomen op de Veluwe. Hiermee wordt de stijgende lijn van 2015  
voortgezet. Bij de toeristische kampeerovernachtingen zien we een  
identieke ontwikkeling. Het aantal overnachtingen in een hotel/motel  
is het afgelopen jaar gedaald. 

Het aantal lange vakanties van 9 dagen of langer is toegenomen. Dit ten 
koste van de middellange toeristische vakanties (5-8 dagen). Het aantal 
korte vakanties (2-4 dagen) nam wel weer toe. 

De Nederlandse vakantieganger op de Veluwe komt vooral uit de provin-
cies Noord- en Zuid-Holland (respectievelijk 17,8% en 29,4%), gevolgd door 
Brabant en Gelderland met een aandeel van respectievelijk 10,0% en 9,1%.

De werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie is de afgelopen 10 jaren op 
de Veluwe met 1.850 arbeidsplaatsen toegenomen. Het aandeel in de totale 
werkgelegenheid nam toe van 5,8% in 2007 naar 6,2% in 2016. In totaliteit 
zijn er in de vrijetijdseconomie op de Veluwe ruim 21.500 mensen werk-
zaam.

BINNENLANDS 
TOERISME 
OP DE VELUWE

De grootste groep binnenlandse toeristische va-
kantiegangers wordt gevormd door gezinnen zon-
der kinderen waarvan de vrouw ouder dan 35 jaar 
is. Ook gezinnen met kinderen waarvan de jongste 
12 jaar of jonger is, zijn goed vertegenwoordigd. 
Binnen deze groep gezinnen zijn de gezinnen met 
kinderen jonger dan 6 jaar het sterkst vertegen-
woordigd. Als we kijken naar de ontwikkelingen op 

de Veluwe het afgelopen jaar zien we, ondanks de 
teruggang van het aantal toeristische vakanties, 
dat de absolute omvang van de categorie gezinnen 
zonder kinderen waarvan de vrouw ouder is dan 
35 jaar en de categorie gezinnen met kinderen 
jonger dan 6 jaar vrijwel identiek zijn gebleven. De 
absolute omvang van de categorie gezinnen met 
kinderen tussen 6 en 12 jaar is licht toegenomen. 

WIE GAAT OP VAKANTIE NAAR DE VELUWE

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 1.797 1.919 1.768 1.776 1.771 1.714

 1.202 1.332 1.326 1.284 1.453 1.389

 2.875 3.217 2.991 2.922 2.929 2.813

 2.105 2.274 2.284 2.193 2.369 2.344

 17.741 18.120 17.490 17.176 16.991 17.583

 14.089 14.369 14.244 13.796 13.958 14.625

Alle binnenlandse 
vakanties

Toeristische 
vakanties

Alle binnenlandse 
vakanties

Toeristische 
vakanties

Alle binnenlandse 
vakanties

Toeristische 
vakanties

Veluwe

Gelderland

Nederland

Aantal vakanties (x 1000)

BINNENLANDSE VAKANTIES
Toeristengebied Veluwe, Gelderland en Nederland > 2011-2016

Bron: NBTC-NIPO Research, Continu Vakantie Onderzoek

Bron: NBTC-NIPO Research, Continu Vakantie OnderzoekBron: NBTC-NIPO Research, Continu Vakantie Onderzoek Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland / De landelijke R&T Standaard IPO

Bron: NBTC-NIPO Research, Continu Vakantie Onderzoek

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Utrecht

N-Holland

Z-Holland

Zeeland

Flevoland

N-Brabant

Limburg

Aantal overnachtingen (x 1000)
Toeristische vakanties in % (van totaal)

AANTAL OVERNACHTINGEN VELUWE

VAN WAAR KOMEN ONZE GASTEN?

WERKGELEGENHEID

WIE KOMEN ER NAAR DE VELUWE

DUUR VAKANTIEVERBLIJF TOERISTENGEBIED VELUWE
Ontwikkeling toeristische binnenlandse  
overnachtingen naar logiesvorm (x 1000)

In % van totaal toeristische binnenlandse vakanties, 
gemiddelde 2011-2016

Toeristengebied Veluwe, 2007-2016 

Type huishuiden in % van totaal, gemiddelde 2011-2016

Naar duur in % van totaal > 2011-2016

Werkgelegenheid vrijetijdseconomie,
absoluut en in % totale werkgelegenheid

Hotel

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bungalow Kamperen Overig

49,6

45,4%

3,2%

4,6%

2,9%

5,8%

9,1%

8,3%

17,8%

29,4%

3,3%

2,1%

3,7%

10%

21,4%

13,8%

6,6%

5,9%5,3%

1,7%

53,1
50,0 50,3

47,2 50,8

35,7
33,7

36,4
38,1

39,4

31,9

14,6
13,3 13,6

11,6
13,4

17,4

4000

2014
kort: 2-4 dagen

2015
middellang: 5-8 dagen

Alleenstaande, jonger dan 35 jaar

Alleenstaande, 35 jaar of ouder

Gezin met jongste kind 0-5 jaar

Gezin met jongste kind 6-12 jaar

Gezin met jongste kind 13-17 jaar

Stel, vrouw jonger dan 35 jaar

Stel, vrouw ouder dan 35 jaar

2016

in % totale werkgelenheid
werkgel. vr.tijdseconomie

lang: 9 dagen of meer

3000

2007 2010 2013 2016
19000

19500

5,2

5,5

5,8

6,1

6,4

20500

21500

2000

1000 20%

40%

60%

0

0

Eind 2017 verschijnt een uitgebreide monitor met onder andere kerncijfers  
van buitenlandse gasten. 

Bron: NBTC-NIPO Research, Continu Vakantie Onderzoek
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ONTWIKKELING VERBLIJF
Toeristengebied Veluwe, 2007-2016 

Aantal toeristische binnenlandse  
vakanties versus toeristische  
overnachtingen (x 1000) in % van totaal

vakanties
overnachtingen
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ROUTENETWERKEN 
BIEDEN KANSEN 
VOOR ONDERNEMERS

“ Met de algemene kreet ‘Je kunt hier zo  
lekker fietsen’ trekken we geen toeristen  
naar de Veluwe. We moeten méér doen.  
Een product aanbieden. Bijvoorbeeld het  
fietsroutenetwerk. Of kant-en-klare routes. 
Dáár komen mensen op af.”  
Aan het woord is Roelof Siepel, projectleider 
Fietsknooppunten Veluwe. Over het huidige 
fietsroutenetwerk, het nieuwe Routebureau, 
de uitbreidingsplannen – én over de kansen 
die routenetwerken bieden voor ondernemers.

Roelof Siepel
Projectleider Fietsknooppunten Veluwe

FIETSROUTENETWERK VELUWE

7

KWALITEITSVERBETERING
Geen wonder dat Siepel een bevlogen ambassadeur 
is van de Veluwe in het algemeen en van het Fiets-
routenetwerk Veluwe in het bijzonder. “Samen met 
de twintig gemeenten op de Veluwe, de provincie 
en VisitVeluwe hebben we in de afgelopen maanden 
het netwerk sterk verbeterd en fijnmaziger gemaakt. 
Het aantal knooppunten is bijna verdubbeld, de 
totale afstand is uitgebreid naar 2050 kilometer.  
Ook is de bewegwijzering op orde gebracht.  
Daarnaast hebben we bewust andere keuzes  
gemaakt. Voorheen gingen de routes vooral door  
het groen, buiten stad- en dorpskernen om.  
Nu voeren ze dwars door het centrum en leiden ze 
fietsers langs horeca en bezienswaardigheden.”

AANHAKENDE ONDERNEMERS
En dit is het punt waarop ondernemers kunnen  
aanhaken. Vaker en beter dan nu al gebeurt,  
verwacht Siepel. Zo kunnen ze een eigen informa-
tiepaneel aanschaffen met een kaart van het  
fietsroutenetwerk en een uitleg over het gebruik. 
“Ook kunnen ze routebordjes aanvragen die vanaf 
hun locatie verwijzen naar het dichtstbijzijnde 
knooppunt. Of andersom: bordjes die vanaf een 
knooppunt verwijzen naar hun horecazaak of  
attractie. Verder kunnen ze binnenkort eigen  
fietsroutes, die bijvoorbeeld starten vanaf hun  
hotel of bungalowpark, uploaden op de website 
routesopdeveluwe.nl. Of ze kunnen het bestaande 
fietsroutenetwerk in hun eigen brochure opnemen. 
Zo bieden routenetwerken volop kansen aan onder-
nemers die aan of dicht bij het traject liggen.”

TANDJE HOGER SCHAKELEN
De verbetering van het fietsroutenetwerk is niet 
onopgemerkt gebleven. Bij de presentatie van  
de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2017 heeft  

ROELOF SIEPEL OVER HET FIETSROUTENETWERK VELUWE 

Gelderland – net als vier andere provincies – de 
hoogste score van vijf sterren gekregen. Een mooie 
beloning voor alle investeringen! En eentje die 
maakt dat de betrokken partijen nog een tandje 
hoger willen schakelen. “We willen iets vergelijk-
baars opzetten voor wandelen, paardrijden en 
mountainbiken. Ook daar is het aanbod groot, maar 
de kwaliteit van de routes wisselend. Bovendien is 
er weinig of versnipperde kennis over de routes en 
ontbreekt het aan samenhangende promotie. We 
zien mogelijkheden om ook in die takken van sport 
aantrekkelijke routeproducten te ontwikkelen. Met 
weer nieuwe mogelijkheden voor ondernemers.”

Onlangs is het Routebureau Veluwe van start  
gegaan. Het Routebureau houdt het Veluwse 
fietsroutenetwerk (en in de toekomst ook de  
andere routenetwerken) up-to-date en zorgt 
voor het beheer en het onderhoud ervan.  
Ook coördineert het bureau de informatie  
over het fietsroutenetwerk, o.a. via de website 
routesopdeveluwe.nl. Gebruikers kunnen bij  
het Routebureau terecht met meldingen over 
ontbrekende en beschadigde routeborden en 
over uitgezette fietsroutes. “We willen voorko-
men dat gasten een negatieve ervaring opdoen”, 
aldus Roelof Siepel. Behalve voor de zorg voor 
het netwerk binnen de eigen regio is het Route-
bureau ook verantwoordelijk voor de aansluiting 
op de Landelijke Fietsroutes (LF). Meer weten 
over het Routebureau? Op de hoogte blijven van 
de verdere ontwikkeling van routenetwerken? 
Kijk op routesopdeveluwe.nl en schrijf u in voor 
de nieuwsbrief voor ondernemers!

Hij brengt zijn vrije tijd het liefst buiten door.  
Fietsen, mountainbiken, wandelen, hardlopen –  
hij doet het allemaal. “Ik ken de Veluwe niet van 
achter mijn bureau, maar vooral uit eigen ervaring. 
Na het werk nog even een duurloopje doen op de 
Posbank. Of een lang weekend kamperen in Loenen. 
Zelf ervaren waar je in je werk mee bezig bent, dat 
vind ik heel belangrijk. Zo merk je ook aan den lijve 
waar knelpunten liggen, bijvoorbeeld als je van de 
fiets moet afstappen om een hek open te doen.”

ROUTEBUREAU VELUWE  
ALS EPICENTRUM

Tekst: Karlijn van Onzenoort
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            alf december 2016 vierden we de Gelderse start van het
            themajaar. Direct erna volgde een veelheid aan commu-
nicatieactiviteiten. Veel is gericht op de Belgische en Duitse 
markt, hoewel de binnenlandse consument en de intercontinen-
tale toerist niet worden overgeslagen. In april verscheen een 
bijlage bij het NRC die geheel in het teken stond van Mondri-
aan tot Dutch Design. Deze special is tevens aangeboden aan 
de lezers van de Standaard in België. In het Museumtijdschrift 
uitgave januari is eveneens een spread opgenomen inzake de 
M2DD activiteiten voor Gelderland. In Duitsland heeft Die Zeit 
het M2DD-thema als Weltkunst-special gepubliceerd. En ook 
de New York Times heeft gepubliceerd over M2DD. Eind mei 
was er een persreis met 30 journalisten van media uit diverse 
landen waaronder Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje 
en Canada. Zij schrijven onder andere voor Toronto Sun, ART 
Magazin, El Cultural, L’Est-Républicain, L’OEIL en WAZ.  
Het programma bevatte verschillende Gelderse locaties,  
waaronder het Kröller-Müller Museum. Zo komt Gelderland 
goed op het netvlies van menig kunstliefhebber.

Het thema beperkt zich niet alleen tot online en offline marke-
tingactiviteiten. De steden Arnhem en Harderwijk maken het 
thema ook fysiek zichtbaar! Wie nu de binnenstad van Arnhem 
of het station in Harderwijk bezoekt komt direct in aanraking 
met het thema. Op het station in Harderwijk is de tentoonstel-
ling van het Stadsmuseum Harderwijk zichtbaar middels een 
banner. Arnhem is op tal van plekken feestelijk aangekleed 
aan de hand van dit thema. Ook was er een etalagewedstrijd 
tijdens het Fashion and Design Festival en kun je bij Grand 
Café Arnhems Meisje een speciale high tea reserveren. Het 
CODA Museum in Apeldoorn presenteerde de collectie ADO 
speelgoed gebaseerd op De Stijl. Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe geeft speciale M2DD-rondleidingen en bij Rozet in 
Arnhem zijn lezingen bij te wonen. Goede voorbeelden van 
hoe een landelijk marketingthema door ondernemers en 
overheid wordt opgepakt, zichtbaar en tastbaar wordt voor de 
bezoeker van de regio.

In 2017 vieren we 100 jaar vormgeving  
van de toekomst. Directe aanleiding is de  
oprichting van de kunststroming De Stijl  
in 1917, met stijlkenmerken die tot op de 
dag van vandaag in ontwerpen van Dutch  
Design te zien zijn. Om deze mijlpaal te 
vieren heeft NBTC HollandMarketing 2017 
uitgeroepen tot themajaar ‘Mondriaan tot 
Dutch Design’. VisitVeluwe nam het initia-
tief voor het programma in Gelderland.  
Diverse partijen in Gelderland, zoals het 
Kröller-Müller Museum, CODA Museum, 
Stadsmuseum Harderwijk, Museum  
Arnhem, Rozet, Fashion and Design  
Festival en het Nederlands Openlucht- 
museum bieden in het stijljaar een  
programma met werk van kunstenaars  
gelieerd aan de Stijl. Maar ook in musea  
in Brabant, Leiden, Utrecht, Den Haag, 
Amersfoort en Drachten komt het thema  
tot uiting.

2017 THEMAJAAR 
´VAN MONDRIAAN 
TOT DUTCH DESIGN´

KUNSTSTROMING LEIDRAAD IN INTERNATIONALE MARKETINGCAMPAGNE H
VAN MONDRIAAN TOT DUTCH DESIGN

Otterlo/Ede

Arp: The Poetry  
of Forms 
Kröller-Müller Museum
20 mei - 17 sep

Gelderland
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Een tentoonstelling over één van de meest innovatieve en invloed- 
rijke kunstenaars van de Europese avant-garde: Jean (Hans) Arp 
(1886-1966). Arp: The Poetry of Forms toont het werk van Arp in 
de volle breedte: sculpturen, reliëfs en werken op papier, poëzie, 
geschriften en publicaties. Hij publiceerde in de jaren 1925-1927 
verschillende van zijn gedichten in het tijdschrift De Stijl. Theo van 
Doesburg noemde Arp in 1928 zelfs een van de ´principiële mede-
werkers aan De Stijl´. 
Arp: The Poetry of Forms is de eerste grote overzichtstentoonstelling 
van het oeuvre van Arp in Nederland en Groot-Brittannië sinds 1961.

Toegang: €18,60 p.p. (incl. toegang Park)
www.krollermuller.nl/agenda
www.geldersestreken.nl/mondriaan-tot-dutch-design
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Harderwijk

Huszár van De Stijl 
Stadsmuseum Harderwijk
20 mei - 3 sep

Het Stadsmuseum Harderwijk organiseert een overzichtstentoon-
stelling geheel gewijd aan beeldend kunstenaar Vilmos Huszár  
(Boedapest 1884 - Harderwijk 1960), een van de medeoprichters 
van kunstbeweging De Stijl. Vanaf de jaren dertig tot zijn dood 
woonde en werkte hij in het bij Harderwijk gelegen dorp Hierden. 
Sjarel Ex, directeur van Museum Boijmans Van Beuningen is kunst-
historicus en Vilmos Huszár-deskundige. Hij verleent zijn medewer-
king bij het samenstellen van de tentoonstelling als gastconservator. 

Toegang: €6,- p.p.
www.stadsmuseum-harderwijk.nl
www.geldersestreken.nl/mondriaan-tot-dutch-design

Gelderland
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Gelderse streken bevat in 2017 opnieuw inspirerende verhalen 
die gedeeld worden door de bezoekers en fans van de Gelderse 
streken. De aandacht ligt op de thema’s: eropuit met de  
kinderen, actief in de natuur, cultuur proeven en lekker eten  
en ontspannen. Op geldersestreken.nl staan de verhalen in de 
vorm van artikelen, interviews, fotoreportages, blogs en video’s 
centraal. Op de website is bijvoorbeeld een blog te lezen over  
de leukste kidsuitjes op de Veluwe, is een video te vinden over 
de natuurpracht op de Veluwe, mooie natuurfotoreportages en 
een kennismaking met de leukste foodsfestivals. De verhalen 
vormen de verbinding tussen de regio’s en het toeristisch- 
recreatief bedrijfsleven, versterken elkaar en stimuleren langer 
verblijf. Het volume in verhalen en ook het aantal bezoekers 
neemt steeds verder toe. Dit leidt er vervolgens toe dat het 
platform mee verandert en steeds meer waarde krijgt voor de 
bezoeker en het vermelde toeristisch bedrijfsleven.

GELDERLAND LEVERT 
JE MOOIE STREKEN! 

NAJAARSCAMPAGNE VOOR WANDELEN

Goud is het thema van het najaar. Dan verandert de kleurrijke zomer in 
het goud van de herfst. De Gelderse streken bieden goudgele herfstbladeren, 
goud van kastelen en musea en goudgele peren. Een blogger, vlogger, hobby-
fotograaf en wandelliefhebber gaan op pad en doen dan verslag van de  
mooiste wandelroutes. Hun verhalen vormen dan de inspiratie om een bezoek 
te brengen en een van de vele wandelroutes te lopen. In Toeractief zal een 
Gelderland-special verschijnen van zes pagina’s en er wordt een Gelderse 
streken wandelrouteboekje met zestien routes als bijlage meegezonden.

OPNIEUW STERKE NADRUK OP SOCIAL MEDIA

Gelderse streken zal de campagnes op deze twee pagina’s de komende 
jaren continueren om ze nog sterker te maken en de content bovendien 
ook gaan inzetten op de buitenlandse markt.

In 2017 rijdt een Gelderse streken-bus door Amsterdam

GELDERLAND LEVERT JE MOOIE STREKEN
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MOOISTE ROUTES UITGELICHT

Tussen 13 april en 21 mei zette de voorjaarscam-
pagne potentiële bezoekers aan om de Gelderse 
streken per fiets te bezoeken. Om dat te bereiken 
zijn de tien mooiste routes uit de Gelderse streken 
op geldersestreken.nl geplaatst. Voor vier van de 
tien routes is ook een filmpje van zo’n twee minuten 
opgenomen met een GoPro camera en een drone. 
In het filmpje neemt een streekbewoner de kijkers 
mee op zijn fietstocht. De kijker krijgt daarmee een 

bijzonder inkijkje in diens dagelijks leven en  
beleeft de omgeving op een onverwachte manier. 
Op de Veluwe kijkt men over de schouder van 
schaapsherder Lammert Niesing mee. Hij brengt  
de Renderklippenroute in beeld en laat de eerste  
lammetjes zien. 
In de april-editie van het blad FietsActief is een 
advertorial geplaatst die de kijkers stimuleert in de 
Gelderse streken te gaan fietsen. Vanzelfsprekend 
is er in de tekst aandacht voor de tien bijzondere 
routes en wordt er verwezen naar de website met 
de persoonlijke filmpjes. Een zelfde presentatie is 
geplaatst in de fietsbijlage van de ANWB van begin 
mei. De campagne is uiteraard ondersteund met 
aandacht via social media.  
In totaal heeft de campagne 30.538 website  
bezoekers opgeleverd met in totaal 18.104  
downloads van fietsroutes. Op Facebook zijn de 
filmpjes 377.426 keer bekeken met in totaal 2.634 
reacties. De campagne werd tevens aangejaagd 
met radio commercials gedurende 3 weken op de 
landelijke radio en alle regionale omroepen en een 
online display campagne op Fietsen123.

in de Gelderse streken! Kijk mee over de schouder

van een Achterhoekse kasteel

vrouwe, een barones uit 

Rivierenland, een Veluwse 

schaapsherder en een natuur

liefhebber uit de Regio  

Arnhem Nijmegen. Zij nemen je 

mee door de Gelderse streken 

en laten je de unieke plekjes in 

deze regio’s zien!

Het fietsparadijs in beeld   

De Gelderse streken bieden je een grote 
variatie aan flora en fauna, prachtig erf
goed en veel streekproducenten. Dit maakt 
de provincie tot een waar fietsparadijs.
Omdat een stuk tekst of foto lang niet 
alles zegt zijn vier locals voor je op de fiets 
gesprongen om je de regio’s optimaal te 
laten beleven.  
Tijdens het fietsen en vanuit de lucht heb
ben zij prachtige beelden geschoten van 
hun favoriete plekjes in de vier streken.
 
De schaapsherder laat je niet alleen 
genieten van het prachtige natuurgebied 
Renderklippen, maar geeft je ook een kijkje 
in zijn schaapskooi. Samen met de barones 
van landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt 
geniet je van de bloesem in de fruitbomen.  
De kasteelvrouwe van kasteel Vorden geeft 
je een kijkje in haar kasteel en met Veluwe
zoom ambassadeur Vivian geniet je van 
het prachtige uitzicht op de Posbank.

Zelf een kijkje  
nemen?

Bekijk de video’s op  
Geldersestreken.nl en 
laat je inspireren.  
Liever zelf deze unieke 
plekjes ontdekken?  
Download dan de tien  
gratis routes en spring 
op de fiets!

Download
tien gratis
routes en

spring op de 
fiets!

Advertorial 210x297.indd   1 13-04-17   12:10

FLORIS EN THIEMEN ONTDEKKEN DE GELDERSE STREKEN

             m meer gezinnen met kinderen         
             aan te  trekken is het ‘Groot 
Gelders Avontuur’ opgezet. Eind mei 
is de zoektocht naar twee ‘grote kleine 
avonturiers’ gestart die in de  maand juli 
de Gelderse streken gingen ontdekken 
bij de meest supercoole attracties, span-
nende kastelen en uitdagende klimbos-
sen. De avonturiers werden op de voet 
gevolgd door een camera, zodat heel 
Nederland online van hun avonturen in 
de Gelderse streken kon meegenieten. 
De zoektocht naar twee energieke, 
nieuwsgierige kinderen tussen zes en 
twaalf is gestart met een video-oproep 
van Jochem van Gelder. Kinderen die 
vol vragen zitten en een zomer lang op 
avontuur wilden, werden met die video 
uitgenodigd zich aan te melden op 
grootgeldersavontuur.nl.  
Zestien kinderen zijn uitgenodigd voor 

een castingdag met Jochem van Gelder 
op 17 juni bij Burgers´ Zoo. Op die dag 
zijn de uiteindelijke twee avonturiers 
gecast: Floris en Thiemen. Van de  
opnames van de castingdag zijn  
humorfilmpjes gemaakt die op online 
een social-kanalen van Gelderse  
streken zijn geplaatst. Floris en  
Thiemen gingen onder andere op  
bezoek bij het Klimbos, Apenheul en  
Julianatoren. Het videoverslag van 
Floris en Thiemen is gedurende de  
zomerperiode ook weer op de online- en 
social-kanalen van (onder meer)  
Gelderse streken geplaatst, specifiek 
gericht op de doelgroep die eerder  
interesse toonde in o.a. de humor-
filmpjes. Het zijn die verhalen die hun 
volgers inspireren om in hun  
voetstappen te treden!

GROTE KLEINE
AVONTURIERS 
O



NBTC Holland Marketing heeft een strategie  
ontwikkeld om de groei van het internationaal  
toerisme optimaal te benutten: HollandCity. In die 
nieuwe aanpak wordt Nederland gepresenteerd  
als één grote stad. Een stad met Amsterdam als  
centrum en buitenwijken die thematisch met  
elkaar verbonden worden via denkbeeldige verhaal- 
lijnen. Daarmee worden internationale bezoekers  
in tijd en ruimte over het land verspreid. 
De denkbeeldige verhaallijnen verbinden locaties 
rondom een passie van de bezoeker. De Veluwe is  
in verschillende van die verhaallijnen opgenomen in 
samenwerking met VisitVeluwe. 

      Hanzesteden
      Van Gogh
      Liberation Route
      Kastelen en Buitenplaatsen
      Dutch Food & Cuisine
      Mondriaan tot Dutch Design (zie pag. 8)
      

INTERNATIONALE THEMA’S 1
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De Hanzesteden in Gelderland  
en Overijssel werken al jaren met  
elkaar samen. Niet alleen op de  
binnenlandse markt, maar ook 
steeds sterker op de Vlaamse en 
Duitse markt. Op initiatief van  
VisitVeluwe is de Hanzesteden als 
een van de thematische verhaal- 
lijnen gekozen. Er wordt met NBTC 
Holland Marketing samengewerkt 
om meer internationale bezoekers  
te verleiden een bezoek aan de  
Hanzesteden te brengen.

TOGETHER  |  VISITVELUWE
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HANZESTEDEN

INTERNATIONALE MARKETINGACTIVITEITEN
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FOCUS VAN DE CAMPAGNE
De steden Doesburg, Zutphen, Deven-
ter, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen, 
Elburg en Harderwijk werken met 
elkaar samen. Hoofddoel van de 
campagne is de vergroting van de 
naambekendheid van de Hanzes-
teden in Duitsland en Vlaanderen. 
De activiteiten op de Duitse markt 
worden gecombineerd met de reeds 
jaren lopende campagne ‘Das andere 
Holland’ en de fietscampagne ‘Lekker 
radeln’ en zijn gericht op bereiken van 
persaandacht in de media. Er worden 
redactionele pagina’s ingekocht in 
magazines en kranten. Bovendien 
zijn er presentaties op verschillende 
toeristische websites voorzien en is 
er een online campagne. Om ook de 

reisindustrie te bewegen reizen naar 
de Hanzesteden op te zetten, legt 
VisitVeluwe de daarvoor noodzakelij-
ke contacten op vakbeurzen als ITB 
Berlijn en WTM Londen. Op de ITB 
is in maart 2017 een persconferentie 
gegeven over het thema Hanzesteden.

BELGISCHE MARKT
Niet alleen de Duitser maar zeker 
ook de Belg is geïnteresseerd in het 
thema Hanze. Daarom wordt er ook 
een scala aan activiteiten gericht op 
de Belgische consument uitgevoerd. 
Met een grote presentatie in de 
Belgische Libelle, dagbladadverten-
ties in het Nieuwsblad, Gazet van 
Antwerpen en De Markt Belang van 
Limburg. De presentaties zijn zowel 
in drukwerken als online. Ook in 2018 
zal wederom worden samengewerkt 
met Belgische bladen. 

AANHAKEN OP CAMPAGNE
Van 15 t/m 18 juni 2017 vonden  
de Internationale Hanzedagen in  
Kampen plaats, wat een mooie  

aanleiding was om de nieuwe 
Hanzestedenlijn in de schijnwer-
pers te zetten. De aantrekkings-
kracht van het evenement liet veel 
internationale bezoekers kennis 
maken met de Hanzesteden in 
Nederland. Die ondernemers die 
op de campagne willen aanha-
ken kunnen daarvoor een toolkit 
downloaden. Daarnaast zijn er di-
verse aanhaakmogelijkheden voor 
ondernemers. Bijvoorbeeld door 
middel van een Hanze fietsroute, 
cultuurhistorisch arrangement of 
leuke Hanzemenu’s.

Lancering Hanzesteden campagne op ITB Berlijn

‘De middeleeuwse 
handelsteden van 

Nederland met  
een historisch  

decor, verbonden 
door water.’

Jacqueline Lijs

‘ De Hanzesteden in Overijssel en Gelderland zijn met elkaar  
verbonden middels water. Internationale bezoekers vinden de 
combinatie van cultuurhistorie en water uniek aan Nederland.  
Voor de Hanzesteden ligt hier dan ook een unieke kans.  
Met de internationale campagne van de Hanzesteden zetten we 
gezamenlijk in op de groei van het internationaal toerisme.  
VisitVeluwe is een belangrijke samenwerkingspartner om een  
goede invulling te geven aan de campagne maar ook om het 
draagvlak en ambassadeurschap in de regio verder te ontwikkelen.

Jacqueline Lijs - Projectmanager NBTC Holland Marketing
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VELUWE HERDENKT 
75 JAAR MARKET GARDEN INTERNATIONAAL GEPRESENTEERD
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De Van Gogh route verbindt het 
Europese erfgoed van Vincent van 
Gogh. Het publiek kan aan de hand 
van diverse routes Van Gogh volgen 
op zijn reis door Nederland, België  
en Frankrijk. Inspiratie voor de 
routes staat op de meertalige site 
routevangogheurope.eu. Diegene 
die liever een brochure met kaart 
raadpleegt, kan ook op stap. Voor 
hem zijn er ook producten in  
verschillende talen uitgebracht. 
In Gelderland is het Kröller-Müller 
Museum een van de deelnemende 
partners. VisitVeluwe is een van 
de samenwerkingspartners in het 
project.

De activiteiten zijn zowel gericht op 
de individuele toerist die zelfstandig 
op stap wil, maar er zijn ook kant-en-
klare arrangementen. Zowel bedoeld 
voor de individuele toerist maar 
ook voor reisorganisatoren die een 
Van Goghreis in hun internationale 
programma’s willen opnemen.  
Via Facebook, Twitter en Instagram 
worden actualiteiten en ervaringen 
van bezoekers gedeeld met iedereen 
die belangstelling heeft voor dit 
culturele erfgoed. 

De schilderijen van Van Gogh waren 
inspiratie voor het maken van de 
bioscoopfilm ´Loving Vincent´. De 
eerste compleet geschilderde anima-

Vanaf april is ook in 
het Chinees en Japans 

informatie over 
Van Gogh te vinden 

op holland.com

VAN GOGH

tiefilm ter wereld; een uniek project 
over het leven en de mysterieuze 
dood van Vincent van Gogh. Half 
juni is deze film in première gegaan 
in Frankrijk en in Nederland gaat 
Loving Vincent op 26 oktober a.s. in 
première. Cinemec Ede is een van de 
locaties waar de film zal draaien.

SMAAK VAN VAN GOGH
Restauranthouders in Ede hebben 
gezamenlijk smaakprofielen 
opgesteld. Die profielen vinden 
hun basis in de schilderijen van 
Van Gogh. Aan de hand ervan 
zijn gerechten en zelfs complete 
menu’s samengesteld, die na drie 
jaar tot een succesvol product 
zijn uitgegroeid. Ook de lokale 
producenten maken inmiddels 
Smaak van Van Gogh biertjes, 
sapjes, koekjes en andere lekker-
nijen. Tijdens het evenement ‘Aan 
tafel met Van Gogh’, op woens-
dag 5 juli in Otterlo, kon een ieder 
proeven, ruiken en zien hoe de 
inspiratie tot heerlijke gerechten 
is verwerkt. De hele Dorpsstraat 
van Otterlo was die dag omge-
toverd tot één lange restaurant-
tafel. Tijdens het evenement is 
de nieuwe Smaak van Van Gogh 
fiets- en menutour voor het eerst 
gepresenteerd.

INTERNATIONALE MARKETINGACTIVITEITEN
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In 2019 en 2020 staat Gelderland 
uitgebreid stil bij 75 jaar Market  
Garden en Operatie Veritable, en 
wordt het einde van WO2 herdacht. 
Dat gebeurt ook op de Veluwe. In 
aanloop naar deze twee bijzondere 
jaren, de laatste mogelijkheid om 
veteranen persoonlijk te eren, wordt 
achter de schermen gewerkt aan de 
campagne ‘Gelderland Herdenkt’. 

Diverse organisaties zetten zich  
in om de activiteiten op de Veluwe 
en in de rest van de provincie te  
bundelen. Dit om te komen tot  
regionale herdenkingsprogramma’s 
voor een breed publiek en deze 

gezamenlijk te promoten. De inwo-
ners van de Veluwe worden voor, 
tijdens en na de herdenkingsjaren 
betrokken bij oorlogsgebeurtenissen. 
Zij vormen immers een belangrijke 
doelgroep voor alle publieksmanifes-
taties.

Gelderland Herdenkt zoekt aanslui-
ting bij de internationale ‘Europe  
Remembers’-campagne, een initia-
tief van de Liberation Route Europe. 
Doelgroepen van die campagne zijn 
tien West-Europese en Noord- 
Amerikaanse landen. Zo komt straks 
een herdenking in Apeldoorn ook in 
Canada onder de aandacht. 

Gelderland Herdenkt is een initiatief 
van Omroep Gelderland, Stichting 
WO2 Gelderland, RBT KAN, Visit-
Veluwe, Stichting Liberation Route 
Europe, de Airborne-regio en de 
werkgroep herinneringstoerisme 
Rijk van Nijmegen. Ten behoeve 
van de buitenlandse reisindustrie, 
die al bezig is met de opzet van 
speciale arrangementen voor 2019 
en 2020, is medio 2017 al een eerste 
inventarisatie gemaakt van geplande 
herdenkingsactiviteiten. Dit waren 
er toen al ruim tachtig, waaronder in 
Apeldoorn, Ede en Putten. 

LIBERATION ROUTE
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VisitVeluwe voert tot en met 2020 
een campagne uit om de kastelen 
en landgoederen in Gelderland meer 
onder de aandacht van het publiek te 
brengen. De communicatie gaat aan 
de hand van drie thema’s: beroemde 
gasten & bewoners, bijzondere inte-

rieurs & kunstcollecties en parken, 
tuinen en landgoederen. Het publiek 
wordt interessante combinaties, van 
logies, eten en drinken en bezoek 
aangeboden. Denk aan overnachten 
in een kasteelhotel, fietsen over een 
historisch landgoed met uitzicht op 

het bijbehorende huis, bezoek aan 
een kasteelmuseum en een diner 
in een kasteelrestaurant. Of varia-
ties daarvan. De activiteiten rich-
ten zich zowel op de Nederlander 
als op de Duitser en Vlaming in 
de grensregio. De campagne zal 

zowel een online, offline als een 
social media-component kennen. 
Ook is er ruimte aandacht voor 
persbewerking voorzien. Net-
werkvorming en kennisuitwisse-
ling zijn een essentieel onderdeel 
van de campagne.

KASTELEN EN BUITENPLAATSEN

Kasteel Doorwerth

INTERNATIONALE MARKETINGACTIVITEITEN
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Dutch Food & Cuisine. De eerste 
marketingactiviteiten bestaan 
met name uit internationale pers-
reizen waarbij culinaire 
journalisten en bloggers in de 
regio op bezoek zijn en kennisma-
ken met de Veluwse producten. 

De Gelderse campagne loopt in 
het verlengde van de gelijknamige 
NBTC-campagne voor de 30 be-
langrijkste Kastelen en landgoe-
deren van Nederland. Van deze 30 
bevinden zich er 12 in Gelderland. 
De NBTC-campagne richt zich 
op Duitsland en Vlaanderen en is 
een van de verhaallijnen uit het 
Holland City-concept. Daarmee 
worden thematische locaties in 

ons land met elkaar verbonden en 
onder de aandacht van de buiten-
landse bezoeker gebracht. 

DUTCH FOOD & CUISINE

Op 7 september is de lan-

cering van de verhaallijn 

Kastelen en landgoederen. 

VisitVeluwe presenteert dan 

de Gelderland marketing 

campagne. 

De verse producten, goede 
restaurants en topchefs van we-
reldniveau zijn heel aantrekkelijk 
voor internationale bezoekers. 
Om de hoge kwaliteit onder de 
aandacht te brengen participeert 
VisitVeluwe in de verhaallijn 

COMMUNICATIECAMPAGNE ROND DRIE THEMA’S
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VELUWE FILM
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               Komende winter (januari/februari 
               2018) draait Wild in de bios-
coop. Filmer Luc Enting is een jaar lang 
iedere ochtend het bos ingetrokken, in de 
zogenaamde rustgebieden. Daar konden 
de dieren in hun normale dagritme worden 
gefilmd, zonder dat ze werden gestoord 
door wandelaars of fietsers. Beelden die 
normaal dus niet te zien zijn. In de film is 
het leven van zwijnen, herten en vossen te 
zien. De film vertelt het verhaal van deze 
dieren gedurende de vier seizoenen, met 
bijvoorbeeld een geboorte of de bronst-
tijd. Met behulp van speciaal voor de film 
gecomponeerde muziek van Matthijs 
Kieboom uit Oosterbeek, uitgevoerd door 
Het Gelders Orkest wordt het verhaal van 
het mooiste natuurgebied van Nederland 
verteld. 

Voor de beste Veluwebeleving biedt de  
film volop kansen voor ondernemers.  
Er zijn arrangementen samen te stellen, 
excursies met bijvoorbeeld een boswach-
ter te bedenken, fietsroutes uit te zetten  
en nog veel meer. VisitVeluwe werkt  
samen met de filmmaker PV Pictures  
en Dutch Filmworks. De film gaat deze  
winter landelijk in première.

WILD
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DUITSE GAST
BELANGRIJKE 
BEZOEKER VOOR 
DE VELUWE
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VisitVeluwe voert dit voorjaar 
een groot marketingprogramma 
uit dat Duitsers in Noordrijn-
Westfalen en Niedersaksen 
stimuleert een vakantie op 
de Veluwe door te brengen. 
Kansrijk, omdat daar 25 miljoen 
potentiële toeristen wonen die 
interesse hebben in een vakan-
tie in het buurland. Nederland 
ontving in 2016 bijna 4,6 mil-
joen Duitse bezoekers en dat 
aandeel groeit nog steeds. Hier 
liggen kansen voor de regio en 
de toeristisch ondernemers.

De Veluwe wordt, samen met de rest 
van Gelderland plus Overijssel, aan 
de Duitsers gepresenteerd als ‘Das 
andere Holland’, een gastvriende-
lijke bestemming dichtbij, met 
aantrekkelijke recreatiemogelijkhe-
den en een prima alternatief voor de 
Nederlandse kust. Onder andere met 
een Das andere Holland magazine bij 
NRZ verspreid bij 95.000 adressen en 
twee pagina’s in regionale dagbladen 
met een totaal bereik van 1,6 miljoen. 
Daarnaast vinden er diverse roadtrips 

en bloggersreizen in het najaar plaats. 
Bovendien wordt sterk geïnvesteerd in 
de vergroting van de gastvrijheid voor 
die Duitse gasten.
De activiteiten worden breed onder-
steund door het toeristisch bedrijfsle-
ven. Dit maakt de regio en de gastbe-
drijven goed zichtbaar. Er is prominente 
persaandacht in Duitse media en er zijn 
veel online-activiteiten speciaal gericht 
op Duitsers. De social media-kanalen 
van de ´Das andere Holland´-campagne 
vertonen interessante aanbiedingen en 
Duitse bloggers vertellen er hun verha-
len aan hun volgers. Wie wil deelnemen 
aan de campagne Das andere Holland 
kan ook profiteren van extra service. 
Zoals (financiële) ondersteuning bij 
vertalingen van website, menukaarten 
of informatiemateriaal van het bedrijf. 
Meer informatie over deelnemen aan de 
campagne is te vinden op visitveluwe.
nl/partners.

GROOT MARKETINGPROGRAMMA IN NOORDRIJN-WESTFALEN EN NIEDERSAKSEN 

BUITENLAND CAMPAGNE
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CURSUSSEN OM DUITSE 
MARKT EFFECTIEF TE  
BEWERKEN
Samen met Euregio is er een cursus-
programma opgezet om de Duitser 
nog gastvrijer te ontvangen, maar 
ook om de ondernemers meer weg te 
wijzen in Duitse social media, Google 
Tools en online marketing voor de 
Duitse markt. Die marketingpartners 
die hebben aangegeven interesse te 
hebben voor activiteiten op de Duitse 
markt kunnen gratis aan de cursus-
sen deelnemen. In maart zijn er drie 
taalcursussen Duits gehouden. Daarin 
werden de basisbeginselen in Duits 
klantencontact en –communicatie 
(zoals zinsbouw, basiswoordenschat 
en uitspraak) behandeld. Speciaal 
ontwikkeld op basis van de behoeften 
van de deelnemers en georiënteerd op 
de praktijk (toeristisch klantencontact, 
rollenspel, groepsopdrachten).  
Aan iedere cursus konden 16 front- 
officemedewerkers deelnemen. In het 
najaar zullen nogmaals enkele taal- 
cursussen worden gegeven, zodat nog 
meer ondernemers kunnen profiteren.
In april is de cursus ‘basisbeginselen 

online marketing Duitsland’ gehouden, 
bedoeld voor eigenaren en marketing-
medewerkers van het bedrijfsleven. De 
cursisten werd verteld wat de meest 
effectieve weg is voor een online 
zichtbaarheid op de Duitse toeristi-
sche markt en zij kregen tips hoe meer 
gasten uit Duitsland te kunnen krijgen. 
Welke platformen belangrijk zijn, maar 
ook met welke budgetten nodig zijn 
voor die online zichtbaarheid. Op 
18 mei was er een bijeenkomst over 
Google Tools (Analytics, Adwords, 
etc). Bedoeld voor ondernemers aan 
beide zijden van de grens. Ruim zestig 
ondernemers waren erbij aanwe-
zig. Beide trainingen bleken in een 
grote behoefte van de ondernemers te 
voorzien. 

De lesstof van de trainingen zal in  
de loop van 2017 worden toegevoegd 
aan het e-learningplatform  
regioambassadeur.nl. De training  
‘Hoe ga ik om met de Duitse gast,  
tips & trucs’, staat er al in. De cursus 
‘Hoe krijg ik meer Duitse gasten’ staat 
in augustus online.

ONTVANGST 50 DUITSE JOURNALISTEN:
#LEKKER RADELN
De fiets is 200 jaar geleden uitgevon-
den door de Duitser Karl Drais. Voor 
NBTC aanleiding om fietsen in Neder-
land extra onder de aandacht te bren-
gen bij de Duitse bezoekers met de 
campagne #lekkerradeln. Daarvoor 
was een ‘fietsestafette’ voor Duitse 
journalisten uitgezet. Zij werden met 
een toer door een prachtige omgeving, 
aantrekkelijke steden en dorpen, cultuur 
en natuur, mooie fietsroutes en een goed 
fietsknooppuntennetwerk geïnspireerd 
om hun lezers te enthousiasmeren 

om te komen fietsen in Gelderland. 
De fietsestafette had plaats in het 
weekend van 6 en 7 mei. VisitVeluwe 
was gastheer en ontving 50 Duitse 
journalisten in de regio.  

Het persbezoek nam drie dagen in be-
slag. De 50 Duitse bloggers en journa-
listen reden middels een fietsestafette 
in verschillende groepen door onder 
andere de Veluwe. Ze bezochten Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe, Paleis 
Het Loo, Landal Miggelenberg en  

Van der Valk Hotel Apeldoorn – De 
Cantharel. De journalisten waren 
enthousiast over onze goede fiets- 
faciliteiten, het goede netwerk, de 
mooie routes, de vele gastvrije stops 
en de prachtige natuur en cultuur. 
Mede dankzij de enthousiaste  
medewerking van het bedrijfsleven 
kregen de Duitse journalisten veel 
informatie en inspiratie.  

CAMPAGNE OM DUITSE LEZERS TE ENTHOUSIASMEREN OM IN GELDERLAND TE KOMEN ‘RADELN’
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            e Canon van Nederland heeft heel wat 
            politieke voeten in de aarde gehad. Eerst 
over de samenstelling en inhoud ervan, later over 
de locatie en het Nationaal Historisch Museum dat 
er nooit gekomen is. Uiteindelijk werd besloten dat 
hét overzicht van de Nederlandse geschiedenis bij 
het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem zou 
komen. Eigenlijk volkomen logisch; het Openlucht-
museum geeft immers al sinds 1918 een overzicht 
van de Nederlandse geschiedenis. Op 44 hectare 
staan veel verplaatste historische gebouwen, rijdt  
er een echte oude tram rond, vindt men tal van oude 
gebruiksvoorwerpen en worden oude ambachten 
weer tot leven gemaakt. Met jaarlijks 550.000  
bezoekers is het een van de drukst bezochte  
musea in Nederland.

50 ‘VENSTERS’
Met de Canon van Nederland die in september 
opent zal het bezoekersaantal richting de 600.000 
gaan, verwacht directeur Willem Bijleveld: ‘Nu komt 
nog slechts 10% van de bezoekers uit het buiten-
land, maar dat zal flink toenemen. Zeker als je kijkt 
naar de spectaculaire wijze waarop we de canon 
presenteren.’ Het canon geeft een overzicht van 
de geschiedenis van Nederland in 50 zogenaamde 
vensters van personen en gebeurtenissen. Bijleveld: 
‘Hiermee ontstaat een prima beeld van de geschie-
denis van ons land. Het punt is wel dat voor de  
tentoonstelling 50 vensters erg veel is, daarom  
hebben we gekozen voor 10 historische periodes.’
BELEVING
De canon is gehuisvest in het eivormige entree- 
gebouw van het museum. Kernwoord bij de  
verbeelding ervan is “beleving”. Bijleveld: ‘Iets 
gewoon tentoonstellen past niet meer in deze tijd. 
In nauwe samenwerking met het Rijksmuseum 
hebben we daarom een prachtig concept  
ontwikkeld waarbij we op allerlei manieren  
bezoekers het verleden laten beleven.’
Bijleveld legt uit dat bezoekers eerst in een tunnel 
komen met tien projectieschermen, waarop ze 
van elk tijdvak de bijzonderheden ervaren, telkens 
gekoppeld aan het huidige dagelijkse leven:  
‘Neem het lichtknopje. Acteurs laten je zien dat 
licht helemaal niet vanzelfsprekend was in het 

verleden. Hoe deden ze dat in de oudheid, hoe in de 
17e eeuw? Of we gaan uit van spelende kinderen. 
Waarmee speelden ze vroeger, wat maakten ze om 
mee te spelen? We gaan langzaam terug in de tijd 
en dan wordt alles duidelijk.’

GROTE PROJECTIESCHERMEN
In de grote zaal waar de bezoekers vervolgens 
komen zijn de tien periodes tentoongesteld: van 
de hunebedden en de Gouden Eeuw tot de laatste 
50 jaar uit de vorige eeuw. Bijleveld: ‘Dat is heel 
speciaal. Je loopt de geschiedenis in en per periode 
hebben we vensters  ingebouwd. Neem de Gouden 
Eeuw. We hebben heel gedetailleerd drukkerij Blaeu 
nagebouwd, waar de Atlas Maior werd gemaakt. 
Daarbinnen projecteren we op grote schermen beel-
den waardoor het lijkt alsof je zelf in die drukkerij 
staat. Maar in dezelfde periode vindt de bezoeker 
ook Michiel de Ruyter en de VOC. Of we laten in 
de hanzeperiode met projecties zien hoe een groot 
schip aanmeert bij een Hanzestad. Heel indrukwek-
kend. Bovendien hebben we 190 unieke voorwerpen 
die weer bij de vensters aansluiten. ‘

INTERACTIE
Interactie is heel belangrijk vindt Bijleveld:  
‘De bezoekers kunnen vrijwel overal  zelf van alles 
doen en ontdekken. Via een spelletje leer je over 
ruilhandel en geld. Of neem een soort iPad waarop 
je kunt schrijven alsof je in een wastablet schrijft. 
Dat voelt heel speciaal. Daarnaast ligt dan een echt 
wastablet met pen uit 830. Die combinatie is illus-
tratief voor de tentoonstelling.’
Bijzonder is ook de laatste zaal, waarin op een 
enorme interactieve wand alle 50 vensters verbeeld 
zijn. Bijleveld: ‘Via aanraken kunnen bezoekers de 
historische vensters bekijken, bestuderen en zelfs 
delen. De wand is 18 meter lang en uniek voor Euro-
pa. Bovendien staan er andere interactieve stations 
waarop men andere canons kan raadplegen, bijvoor-
beeld die van Gelderland.’ 

De Canon van de Nederlandse geschiedenis opent in september zijn 
deuren in het Nederlands Openluchtmuseum. Het wordt een tentoon-
stelling die de bezoekers op talloze manieren de geschiedenis laat  
beleven met interactieve gadgets die uniek zijn voor musea in  
Europa. Arnhem heeft er een heel bijzondere trekpleister bij.  
Directeur Willem Bijleveld vertelt over deze geweldige tentoonstelling. 

D

INTERVIEW MET WILLEM BIJLEVELD

‘ IETS GEWOON  
TENTOONSTELLEN  
PAST NIET MEER  
IN DEZE TIJD’
Willem Bijleveld
Directeur Nederlands Openluchtmuseum
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CANON VAN NEDERLAND

23

Tekst: Eyecab communicatie
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DE VIJF KERNWAARDEN ZIJN:
•  Uitnodigend: iedereen is welkom in de natuur,  

rustzoekers of mensen op zoek naar een actieve beleving;
•  Hulpvaardig: natuur, landschappen en cultuur komen samen.  

Samen versterkt het elkaar;
•  Samenwerkend: initiatie van samenwerking voor het  

op de kaart zetten van de Veluwe;
•  Ontwikkelend: de natuur is constant in beweging en  

de Veluwe beweegt mee;
•  Verrassend: de Veluwe verrast door de vele verhalen en  

belevingsmogelijkheden.

WELKE BEELDEN PASSEN BIJ HET MERK VELUWE?
Passend beeldmateriaal
•  Focus ligt op de mens en niet op de activiteit of product;
•   Verbinding tussen de mensen is belangrijk en voelbaar;  

beeld toont meer dan één persoon;
•  Het beeld is in beweging en levendig;
•  Scenario’s zijn alledaags met een bijzonder accent;
•   Gezichtsexpressie en emotie zijn gemakkelijk te lezen of te  

raden; mensen staan vooral met hun gezicht richting de camera;
• Het scenario speelt zich af binnen 20 meter van de camera;

Niet passend beeldmateriaal
•  Een mooi landschap of streekproduct zonder mensen;
•  Foto zonder duidelijke focus;
•  Mensen die de camera de rug toekeren;
•  Statische beelden;
•  Drukke beelden waarin samenzijn neigt naar joligheid;
•  Donkergroene beelden die oubolligheid benadrukken.

Meer info: visitveluwe.nl/partners

VELUWE ‘MOOISTE NATUURGEBIED VAN NEDERLAND’

De Veluwe is één van de gebieden die door het  
Nederlandse Publiek zijn gekozen als ‘mooiste 
natuurgebied van Nederland’. Samen met  
Waddenzee Werelderfgoed, Hollandse Duinen 
en NL Delta, zal de Veluwe daarom (inter- 
nationaal) vermarkt worden. In een traject is 
samen met een aantal publieke en private  
partners gedefinieerd wat het merk Veluwe 
precies inhoudt, in beeld en tekst, passend  
bij het overkoepelende Holland merk. 

MERKGIDS
VELUWE
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Passend beeldmateriaal
• Focus ligt op de mens en niet op de activiteit of product 

• Verbinding tussen de mensen is belangrijk en voelbaar; beeld 

toont meer dan één persoon

• Het beeld is in beweging en levendig

• Scenario’s zijn alledaags met een bijzonder accent

• Gezichtsexpressie en emotie zijn gemakkelijk te lezen of te raden; 

mensen staan vooral met hun gezicht richting de camera

• Het scenario speelt zich af binnen 20 meter van de camera

Niet passend beeldmateriaal
• Een mooi landschap of streekproduct zonder mensen 

• Foto zonder duidelijke focus

• Mensen die de camera de rug toekeren

• Statische beelden

• Drukke beelden waarin samenzijn neigt naar joligheid

• Donkergroene beelden die oubolligheid benadrukken

MERKGIDS VELUWE
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EERSTE NATUURGIDS EN  
–APP VELUWE EEN FEIT

Op 6 april was de feestelijke presentatie van de Crossbill 
Guide en Veluwe app – de eerste natuurreisgids over 
de gehele Veluwe. Het boek is gemaakt door Stichting 
Crossbill Guides, in samenwerking met de terreinbeheer-
ders op de Veluwe. In 22 fiets- en wandelroutes tussen 
IJsseldal en de Veluwerandmeren zijn alle bijzondere 
landschappen, flora en fauna van het gebied te vinden. 
De gratis app omvat ongeveer dezelfde routes en is 
uniek doordat de informatie per seizoen wisselt en  
doordat er veel tips gegeven worden om zelf flora en 
fauna te ontdekken.
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KENNIS EN 
INNOVATIE

‘ De Summerclass 2017 was een geweldig, leerzaam  
programma met een fijne, dynamische groep.  
Ik kan het geleerde meteen in de praktijk brengen.’ 

Jo-lan van Leeuwen - Projects & Events Major Accounts – Wereld Natuur Fonds 

ONAFHANKELIJK, KOSTELOOS EN PERSOONLIJK ADVIES

CONVENTION BUREAU GELDERLAND

27

BELANGRIJKE THEMA’S 

GELDERLAND: ENERGIE-EPICENTRUM  
VAN NEDERLAND
In Gelderland vindt innovatie plaats op het gebeid van Circulaire 
Energie en Energietransitie. In Arnhem ligt hierbij de nadruk op 
Waterstof; de brandstof voor de toekomst. De regio Apeldoorn is 
met name gespecialiseerd in Cleantech; schone technieken die 
bijdragen aan een duurzame wereld.
Mede dankzij de inzet van Stichting Kiemt en de aanwezige 
bedrijvigheid kan Gelderland zich het energie-epicentrum van 
Nederland noemen. De afgelopen jaren groeide de bedrijvigheid 
rond dit thema explosief met een concentratie in Arnhem en 
Apeldoorn.

REGIO FOODVALLEY
De regio FoodValley rondom Wageningen en Ede staat nationaal 
en internationaal bekend als de agrofood kennisregio. Wagenin-
gen UR en andere kennisinstellingen werken hier nauw samen 
met het bedrijfsleven. Met een nog steeds groeiende wereldbe-
volking blijft onderzoek en innovatie op het gebied van voeding 
essentieel. Voor deze ontwikkelingen is kennisoverdracht en 
-uitwisseling onmisbaar. Dit kan onder andere middels seminars, 
congressen en symposia. 

SUMMERCLASS EN MASTERCLASSES
Jaarlijks worden een summerclass en diverse masterclasses voor 
meeting- en eventplanners georganiseerd. Kennis delen met 
andere meeting- en eventplanners staat hierbij centraal. Profes-
sionals worden ingezet om te inspireren met nieuwe inzichten, 
bijvoorbeeld over presentatietechnieken of nieuwe werkvormen 
om deelnemers in beweging te krijgen. 

Gelderland is een inspirerende en  
innovatieve kennisregio. De plek voor  
bijeenkomsten rondom bijvoorbeeld  
Food, Energie & Milieutechnologie of  
Sport. De aanwezige onderwijsinstellingen  
zorgen er samen met innovatieve bedrijven 
voor dat de kennis in Gelderland rond de 
genoemde thema’s groot is. Convention  
Bureau Gelderland promoot de regio’s  
Arnhem, Nijmegen, Veluwe, Apeldoorn  
en Ede Food Valley als bestemmingen voor 
zakelijke- en feestelijke evenementen. 
Het veelzijdige aanbod van mogelijkheden 
wordt gebundeld en er wordt onafhankelijk, 
kosteloos en persoonlijk advies gegeven aan 
meeting planners en evenementenorgani- 
satoren voor een evenement in Gelderland.
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AMBASSADEURSPAS 

GELDIG: MAART 2017 T/M MAART 2018

Anne Jansen

Hotel de Bilderberg
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De Gelderse streken worden uitgebreid gepresenteerd in  
Vlaanderen. Onder andere door middel van deelname aan de  
Fiets- en Wandelbeurs in Gent en de Vakantiesalon in Vlaanderen. 
Daar presenteert de Veluwe zich samen met de Gelderse streken 
aan het beurspubliek met verrassende activiteiten. 

In de campagne ligt een nadruk op Pers & PR activiteiten, zo zijn er  
verschillende journalisten en bloggers op bezoek geweest in de regio.  
In 2017 is er een special in de Libelle, VAB Magazine en Gazet van Antwerpen 
verschenen en in Antwerpen, Gent en Leuven rijden vijftien bussen en trams 
gedurende 8 weken rond met uitingen van Gelderse streken. Online lopen er 
bannercampagnes en is er een winactie georganiseerd voor een weekendje weg. 

1. Fris jong modetalent  
in Arnhem
Shopaholics zetten Arnhem met stip 
op hun bucketlist. In de 7straatjes 
valt een groot aantal schatten op de 
kop te tikken. Maar dan is er nog het 
Modekwartier in Klarendal, een creatieve 
wijk tjokvol mode, design, kunst en eten. 
Ontdek er winkels, ateliers, galerieën, 
cafés, restaurants en het unieke design 
Hotel Modez. 
visitarnhem.com/7straatjes, 
modekwartier.nl

2. Kleurige kunst in  
Villa Mondriaan
In 1917, precies 100 jaar geleden, bracht 
kunstenaar Theo van Doesburg voor 
het eerst het magazine De Stijl uit. Piet 
Mondriaan en vele andere kunstenaars 
sluiten zich aan bij De Stijl en zoeken 
naar een totaal ‘nieuwe kunst’, die ook 
de samenleving moet moderniseren. 
Ook vandaag nog inspireert De Stijl 
veel Nederlandse designers. De Villa 
Mondriaan in Winterswijk toont vroege 
werken van Mondriaan, de oorsprong 

van De Stijl. De kunstenaar woonde in de 
villa tot zijn twintigste.
villamondriaan.nl

3. Het leukste kindermuseum  
ter wereld
Op een heus forteneiland ligt het 
interactieve kindermuseum GeoFort. 
Vroeger bewaakte dit fort de grenzen, nu 
leren kinderen hier alles over navigatie 
en cartografie. Laat ze los in het doolhof 
of in de Vleermuisspeurtuin en je ziet 
ze voorlopig niet meer terug. In 2016 
werd GeoFort onderscheiden met de 
internationale Children in Museums 
Award. Het mag zichzelf dus het beste 
kindermuseum ter wereld noemen. Niet 
te missen dus.
rivierenland.nl/geofort  

4. Fietsen langs Hanzesteden
De Achterhoek is door de Fietsersbond 
uitgeroepen tot het beste fietsgebied 

Van kersentuinen tot het mooiste openlucht-
museum dat je ooit zag. Van heerlijk dobberen  
in bronwater tot flaneren langs popup-shops  
van jong modetalent ... Gelderland heeft  
zóveel moois in de zomer. We verklappen je  
14 geheimen voor een zomertrip.

van Nederland. Niet verwonderlijk, 
want vrijwel nergens is de afwisseling in 
landschap zo groot als hier. Je ontdekt 
pittoreske dorpen en middeleeuwse 
Hanzesteden. Fietsen in de Achterhoek 
is genieten van historie, natuur, prachtige 
fietspaden en fietsroutes. En van de zomer 
natuurlijk.
achterhoek.nl

5. Hippe terrasjes in historisch 
Nijmegen
De Romeinen en Karel de Grote vertoefden 
hier al graag. Een dagje Nijmegen kan dus 
niet fout zijn. Ga er zelf eens flaneren. De 
Lange Hezelstraat is de oudste winkelstraat 
van Nederland, uit de Romeinse tijd. 
Vandaag vind je er honderd authentieke 
winkeltjes, tot op de Grote Markt. Dit 
historische plein bruist van gezelligheid. 
Rust er uit op een van de vele terrasjes. 
vvvarnhemnijmegen.nl/winkelen-in-de-
binnenstad-van-nijmegen 

6. High tea in het zomerpaleis 
De koninklijke familie logeerde vroeger 
tijdens de zomer in Apeldoorn. Logisch, 
want aan de rand van de Veluwe is het 
heerlijk toeven. Flaneer zoals de royals 
door de barokke paleistuinen, zoek 
verkoeling bij de beeldenvijvers en geniet 
van een koninklijke high tea op Paleis Het 
Loo. Verken dan incognito deze prettige 
stad, met het ‘proefstraatje’ vol lekkere 
hotspots, de Van Kinsbergenstraat, en 
het moderne theater Orpheus dat op een 
zomeravond feeëriek wordt verlicht.
visitveluwe.nl/apeldoorn,  
paleishetloo.nl

7. Aan de waterkant van  
een hanzestadje
Het historische Harderwijk ligt aan 
het water, de vroegere Zuiderzee, met 
zicht op de bootjes. Duik het centrum 
in voor een hapje haring of een drankje 
op de Vischmarkt. Voor een portie pure 

verwennerij boek je een tafeltje in een 
sterrenrestaurant. Of bestel een koffietje in 
het Cultuurcafé van het Stadsmuseum, met 
prachtige binnentuin. 
stadsmuseum-harderwijk.nl, 
visitveluwe.nl/harderwijk 

8. Het allermooiste beeldenpark  
én Van Gogh
Het Kröller-Müller Museum is 
wereldberoemd om zijn werken van Van 
Gogh en tijdgenoten zoals Picasso en 
Mondriaan. Maar wandel zeker door de 
prachtige Beeldentuin. Want middenin 
het Nationaal Park de Hoge Veluwe groeit 
een unieke collectie moderne sculpturen. 
Misschien is dit wel één van de mooiste 
beeldentuinen die je ooit zag.
krollermuller.nl

9. Spelen in het Openluchtmuseum
In het Nederlands Openluchtmuseum proef 
je het verleden. Bij het gezinsspel ‘Overleef 
jij de 19de eeuw?’ leven jullie een uurtje 
als een arm gezin. Ook de kinderen moeten 
hooien en ploegen. Een leerrijk dagje.
openluchtmuseum.nl

10. Kersen plukken in Rivierenland
Sappige rode kersen hangen nu verleidelijk 
aan de bomen of liggen ‘kersvers’ in de 
fruitstalletjes langs de weg. Ga maar eens 
fietsen of wandelen in de Betuwe, de 
Bommelerwaard en het Land van Maas 
en Waal. Deze regio’s vormen samen 
Rivierenland, ook wel de fruittuin van 
Nederland genoemd. Volg je één van de 

kersentochten, dan fiets je langs knusse 
landwinkels, zonnige terrasjes en fruittelers 
waar je je eigen fruit mag plukken. 
fruittuinvannederland.nl,  
rivierenland.nl

11. Fietsroutes vol klein geluk  
in de Achterhoek 
Het geluk zit vaak in een klein hoekje en 
daar heeft de Achterhoek er gelukkig veel 
van. In het coulisselandschap zit achter 
elke bocht iets moois verscholen. Een 
romantisch wijndomein bijvoorbeeld. Zes 
nieuwe fietsroutes zijn uitgestippeld langs 
wijngaarden. Al fietsend ontdek je ook 
de pittoreske dorpen en middeleeuwse 
Hanzesteden. 
achterhoek.nl

12. Struinen langs de rivier
De naam zegt het al. Rivierenland wordt 
gevormd door de vele rivieren die door 
het landschap slingeren. Hou je van een 
uitdaging? Trek dan je laarzen aan voor 
een struintocht in de uiterwaarden van de 
Waal. Onderweg geniet je van ongerepte 
flora en fauna. Laat een van de vele pontjes 
je overzetten naar de overkant van de 
Waal. Meer wandelroutes ontdek je via het 
nieuwe wandelnetwerk.
rivierenland.nl/struinen, 
wandeleninrivierenland.nl 

13. Relaxen aan het meer van Bussloo
Thermen Bussloo ligt mooi aan een meer 
op de Veluwe en is een zalige oase voor 
een dagje wellness. Overnachten kan in het 
luxehotel ernaast. Michelin beloonde het 
Restaurant Intens met een Bib Gourmand.
thermenbussloo.nl

14. Dobberen in bronwater
Alle baden in het Sanadome Hotel & Spa 
Nijmegen zijn gevuld met mineraalrijk 
thermaal water uit eigen bronnen. Puur 
genieten dus! Ook in de restaurants word je 
in de watten gelegd. 
sanadome.nl

14 zomergeheimen  
van Gelderland

publiscopie

Antwerpen

GELDERLAND LEVERT JE MOOIE STREKEN

PROMOTIE IN 
VLAANDEREN

KENNIS & ONTWIKKELING
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In samenwerking met een groot aantal toeris-
tisch-recreatieve bedrijven in de regio wordt 
de ambassadeurspas uitgegeven. Frontoffice 
medewerkers van verblijfsaccommodaties 
hebben met die pas gratis toegang tot een 
flink aantal musea en attracties in de Gelderse 
streken. Zodat zij in de eigen tijd kennis kun-
nen maken met die Gelderse attracties en zo 
hun gasten nog beter wegwijs kunnen maken.

AMBASSADEURSPAS
BIEDT VEEL VOORDEEL

REGIOAMBASSADEUR.NL
Goede gastvrijheid is belangrijk. Hoe plezieriger de 
ontvangst en hoe fijner het verblijf, hoe groter de kans 
dat de toerist nog eens terugkomt. Goede kennis  
van het toeristisch product is daarbij van belang.  
De toerist blijft immers niet op één plek, maar onder-
neemt graag uitstapjes. En hij verwacht daarvoor  
een goed advies van de frontofficemedewerker.  
Het platform regioambassadeur.nl biedt gratis 
online korte cursussen om snel en makkelijk die 
toeristische kennis bij te spijkeren.

RUIM ONLINE AANBOD?
De trainingen zijn laagdrempelig en gratis. Er zijn 
zo’n dertig trainingen die elk gemiddeld 30 minuten 
in beslag nemen. Aan het eind van iedere training is 
een korte toets. Wordt die met voldoende resultaat 
afgelegd, dan is er een certificaat van deelname.  
De cursist scoort bovendien punten in het systeem. 
Hoe meer behaalde diploma’s, hoe hoger de ranking 
in het systeem: van brons naar zilver, naar goud en 
uiteindelijk diamant. En hoe hoger die ranking hoe 
groter de kans op extra prijzen en waarderingen. Er 
zijn al meer dan 3.500 cursussen gevolgd door ruim 
1.500 cursisten. Een aantal dat per dag verder groeit.

WELKE TRAININGEN?
De thematische trainingen sluiten aan op Gelderse 
toeristische marketingcampagnes, zoals ‘Van  
Mondriaan tot Dutch Design’, ‘Van Gogh in  
Gelderland’ of ‘Hanzesteden’. 

Maar ze bevatten ook thema’s als de Erkend Veluwse 
streekproducten of ‘Hoe ben ik een goede gastheer 
voor mijn Duitse gast?’ Maar ook toeristische basis-
kennis van bijvoorbeeld Apeldoorn, de Noord-Veluwe 
en binnenkort de Veluwezoom is in cursussen gevat. 

Het platform gaat in de loop van 2017-2018 boven-
dien marketingtrainingen presenteren. Het cursus- 
materiaal is na afloop te downloaden en als  
naslagwerk te gebruiken.

GRATIS E-LEARNING
VOOR MEER 
GASTVRIJHEID
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AMBASSADEURSDAG ZORGT VOOR 
KENNISMAKING MET DE REGIO

Op de Ambassadeursdag bij Hotel Papendal in Arnhem kregen 
150 receptiemedewerkers van het toeristisch bedrijfsleven een 
programma aangeboden. Zij konden er tijdens speeddates  
kennis maken met grote en kleine attracties in de regio. Dit met 
het doel hun beter voor te bereiden op de komst van veel toe-
risten en meer bagage mee te geven om toeristische vragen te 
kunnen beantwoorden. Uiteraard werd er ook stilgestaan bij het 
trainingsplatform regioambassadeur.nl. 

VisitVeluwe beschikt over verschillende toolkits van 
de regio en deelt deze graag kosteloos met partners 
en pers om het toerisme naar de regio te bevorderen. 
In de toolkits zit een tekst en worden de mogelijk-
heden voor beeldmateriaal en het aanhaken bij de 
groeiende Veluwe-community weergegeven. Meer 
info: partners.visitveluwe.nl/toolkits-veluwe

HAAK AAN BIJ VELUWE COMMUNITY
VisitVeluwe heeft een groeiende online community 
opgebouwd van bijna 35.000 volgers met een bereik 
van ongeveer 150.000 potentiële Veluwebezoekers per 
maand. Dit aantal groeit iedere dag. Als ondernemer 
in de vrijetijdssector kunt u hierop aanhaken door 
VisitVeluwe te volgen en te reageren op berichten. 
Reageer met leuke weetjes of een prachtige  
Veluwefoto door in uw bericht VisitVeluwe te  
taggen. Reageer niet met een commercieel aanbod. 
Dat wordt door de community niet gewaardeerd.

Nog meer tips zijn te vinden in de toolkits van  
VisitVeluwe: partners.visitveluwe.nl/toolkits-veluwe

TOOLKITS 
BESCHIKBAAR VOOR 
PROMOTIE VELUWE

In 2018 zal de jaarlijkse Ambassadeursdag op dinsdag 15 maart 
2018 plaatsvinden in het Nederlands Openluchtmuseum in  
Arnhem. Daar wordt dan kennis gemaakt met de nieuwe tentoon-
stelling Canon van Nederland en zal er een inspirerend programma 
te volgen zijn. Frontofficemedewerkers ontvangen begin 2018 een 
uitnodiging voor deelname. 

SAVE THE DATE > 15 MAART 2018

TOGETHER  |  VISITVELUWE
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VELUWE 
CONGRES
CINEMEC EDE

Maandag 27 maart 2017 heeft  
in CineMec te Ede het congres  
´Veluwe Verbindt´ plaatsgevonden. In 
aanwezigheid van gedeputeerde Bea 
Schouten is een update gegeven over 
de Veluwe Agenda en de uitvoering 
daarvan. VisitVeluwe praatte de ruim 
200 belangstellenden uit het bedrijfs-
leven, gemeenten en de provincie bij 

over de publieksverkiezing ´Mooiste  
natuurgebied van Nederland´;  
de titel die de Veluwe eind 2016  
won. Tevens waren er diverse 
kennissessies over uiteenlopende 
onderwerpen zoals online marketing 
op de Duitse markt. Het congres werd 
afgesloten met een preview van de 
natuurfilm ´Wild´.

VELUWE VERBINDT
Met de Veluwe Agenda is een samen-
werking ingezet om samen met 
publieke en private partners samen 
te werken. Met gezamenlijk maar een 
doel: de beste Veluwebeleving voor 
inwoner en bezoeker in 2025. Op een 
aantal vlakken zal intensief worden  
samengewerkt aan een optimale  

balans tussen het toerisme en de 
natuur- en landschapsontwikkeling. 
Er zijn zes programmalijnen opgesteld 
die de basis vormen voor projecten op 
de Veluwe. Voorbeelden zijn: de verbe-
tering van het aanbod aan recreatie-
parken op de Veluwe, meer samenhang 
in routes, maar ook het verbeteren van 
digitale bereikbaarheid.
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WE ZETTEN SAMEN IN OP DE BESTE VELUWEBELEVING!

DESTINATIEMARKETING
IN ZEVEN STAPPEN

Op verschillende communicatieniveaus is samenwerking gewenst. 
Gezien de kansen van het inkomend toerisme ligt de komende jaren de 
focus op (inter)nationale samenwerking. De marktfocus ligt op Nederland, 
België (Vlaanderen), Duitsland (Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen) en 
Groot-Brittannië. Op internationaal niveau werkt VisitVeluwe intensief 
samen met NBTC Holland Marketing. 

BEZOEKER

INTERNATIONAAL

NATIONAAL

REGIONAAL

LOKAAL
GASTHEER-

SCHAP
(VVV)

Holland 
The other Holland
Das Andere Holland

Gelderland levert  
je mooie streken! 

Veluwe focus op 3 pijlers 

VisitVeluwe bewerkt de markt met een mix 
van moderne, innovatieve en traditionele  
marketingactiviteiten. Denk aan websites,  
social media, persbenadering, inkoop in  
producties van derden, radiocommercials, 
drukwerken en deelname aan beurzen.  
Jaarlijks stelt VisitVeluwe een marketing- 
actieplan vast dat inspeelt op de trends,  
thema’s en ontwikkelingen van het moment. 
Zie visitveluwe.nl/partners.

Het doel van de bovenstaande activiteiten  
is om meer bezoekers te inspireren om een  
bezoek te brengen aan de regio. 

Als partner van VisitVeluwe profiteert u van een groot aantal activiteiten.

PARTNER ZIJN VAN VISITVELUWE BETEKENT...

OP WELK NIVEAU COMMUNICEERT VISITVELUWE?

1

2

De beste Veluwebeleving wordt gerealiseerd op diverse momenten in de  
bezoekerscyclus. De activiteiten van VisitVeluwe zijn er op gericht om  
bezoekers te informeren en inspireren om de Veluwe te bezoeken. Naast  
het inspireren en informeren stimuleert VisitVeluwe de bezoekers om hun  
ervaringen te delen via diverse netwerken, waaronder social media.

7. bezoek 
zelf

8. ervaring 
delen

5. reizen
6. Eerste contact/

onthaal

3. kiezen
bestemming

4. boeken

2. informatie

1. inspiratie

9. reizen 
naar huis

DE BEZOEKER STAAT CENTRAAL3
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VERBINDING OP DE VELUWE

7. GEOGRAFISCHE FOCUS

De marktfocus ligt op Nederland, België (Vlaanderen) en 
Duitsland (Nordrhein Westfalen en Niedersachsen).

D

GB

F

Rotterdam

Maastricht

Antwerpen

Eindhoven

Brussel
Cologne

✈

✈

✈

Amsterdam

Utrecht

North Sea

✈

London

✈

Hull

Harwich

L

Ede

Apeldoorn

Nijmegen

Veluwe

Arnhem

Harderwijk

✈

✈

✈✈

B

Weeze

Düsseldorf

VELUWE CULTURE
Marketingaccenten worden 
gericht op Hanzesteden langs de 
IJssel en de Randmeren, Kastelen 
en hun spannende geschiedenis, 
Paleis Het Loo, Nationaal Park  
De Hoge Veluwe en het Kröller- 
Müller Museum. Afhankelijk van 
de actuele programmering wordt 
de marktbewerking vormgegeven.

VELUWE ACTIVE
Belangrijke thema’s zijn  
Watersporten op de Noord  
Veluwe, Paardrijden op de Veluwe, 
Klimmen, Fietsen en Wandelen. 
Hiermee biedt de regio aanslui-
ting op diverse leefstijlen van 
zowel zeer actief/uitdagend tot  
recreatief/ontspannend.

VELUWE TASTE
Marketing wordt gericht op Streek-
producten van de Veluwe, Smaak
evenementen en Sterrenrestaurants.

visitveluwe.nl/partners

Door middel van een mix van  
activiteiten wordt de toeristische 
marketing voor de Veluwe  
ingevuld.

360°

ON
LINEKENNIS

PERS
& PR

GAST-
HEER-
SCHAP

TRADE OFF
LINE

VELUWE FOCUS OP 3 PIJLERS

GEOGRAFISCHE FOCUS

WELKE ACTIVITEITEN ZETTEN WE IN?

WIE ZIJN DE REGIOAMBASSADEURS?

6

7

5

4

INVLOED-
RIJKE

PERSONEN
VISIT

VELUWE

INWONERS

(EX)
BEZOEKERS

BEDRIJVEN/
OVERHEID/
ONDERWIJS

MEDE-
WERKERS

VisitVeluwe enthousiasmeert zoveel mogelijk mensen om de Veluwe onder 
de aandacht te brengen bij (potentiële) bezoekers. Hierbij ligt de nadruk op 
zoveel mogelijk authentieke en echte verhalen. De e-learnings op  
regioambassadeur.nl zijn een mooi voorbeeld van het vergroten van  
kennis en daarmee het ambassadeurschap.

Toegang tot een breed 
netwerk aan 

samenwerkingspartners

Vertegenwoordigd in 
marketing en promotie 
binnen- en buitenland

Kennis (bijv. e-learnings)  
en productontwikkeling

Bijdrage aan de collectieve  
marketing- en promotie-

aanpak voor de regio

Partner van
VisitVeluwe
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op verschillende plaatsen starten, 
o.a. bij Paleis Het Loo of het CODA 
Museum. De route is te volgen 
aan de hand van knooppunten of 
ANWB-bewegwijzering.

Knooppunten: 84 - 29 - 59 - 39 - 98 - 42 - 

41 - 24 - 38 - 10 - 9 - 8 - 26 - 63 - 51 - 84.

Startpunt: Paleis Het Loo (knooppunt 84) 

CODA Museum (knooppunt 29) 

ONTDEK  
DE VELUWE 
OP DE FIETS

TO DO | FIETSEN

Het mooie aan fietsen op de Veluwe is  
de enorme diversiteit. Het ene moment  
trap je lekker door de bossen en over  
stuwwallen, het andere moment ben je  
op een open vlakte, fiets je langs heide- 
velden of vennetjes en ontdek je zo de  
prachtige natuur in al haar facetten.  
De Veluwe is niet voor niets verkozen tot  
‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. 

            m de grote diversiteit van de Veluwe en al het 
           moois dat deze regio te bieden heeft te kunnen 
gaan ontdekken, zijn een aantal prachtige themati-
sche fietsroutes samengesteld. Ontdek bijvoorbeeld 
de eeuwenoude Hanzesteden, de imposante kastelen 
en landgoederen of proef de Veluwe tijdens een van 
smaakfietsroutes. De Veluwe heeft het allemaal!
De mooiste recreatieve routes over de Veluwe hebben 
we al voor je geselecteerd. Op visitveluwe.nl/fietsen 
vind je nog meer leuke routes. 

Let op! Het fietsknooppuntennetwerk op de Veluwe 
wordt begin 2017 vernieuwd. De in dit artikel aangegeven 
fietsknooppunten gaan per mei 2017 in (ovb). 
Wij wensen je veel fietsplezier en vergeet niet onderweg 
je ervaringen en prachtige foto’s te delen op Facebook of 
Instagram.

KONINKLIJK GENIETEN

ORANJEROUTE   route 32 km

Apeldoorn

Deze middelzware Koningsroute is 
bewegwijzerd, gaat over verharde 
paden en kent hoogteverschillen. 
De fietsroute is de afgelopen tijd 
door ANWB-vrijwilligers in oude 
glorie hersteld. De nieuwe route-
bordjes hebben – hoe kan het ook 
anders – een koninklijke uitstraling. 
De route leidt je dwars over de 
Veluwe. Je komt onder meer door 
het centrum van Apeldoorn, langs 
het Oranjepark, door Hoog Buurlo 
en Hoog Soeren. Je kunt de route 

LIBERATION ROUTE      
route 32 of 55 km

Arnhem, Renkum, Wageningen

Tijdens deze route volg je deels de 
Rijn en steek je de rivier over via de 
John Frostbrug in Arnhem. Deze 
brug wordt in de volksmond ook 
wel de ‘Bridge too Far’ genoemd, 
vernoemd naar de beroemde film 
die is gemaakt over de strijd tussen 
de Duitsers en de Britten. Laatstge-
noemden wilden de brug veroveren 
in september 1944, maar slaagden 
daar niet in. Onderweg passeer je 

een deel van de landingsgebieden 
van de parachutisten in september 
1944. Zij kwamen, deels onder vijan-
delijk vuur, met duizenden tegelijk 
uit de lucht vallen. Op één van de 
zogeheten luisterplekken van de 
Liberation Route Europe (L20) hoor  
je er meer over. 
Je kunt deze fietsroute met 23 km 
verlengen waarbij je ook Wagenin-
gen aandoet. Hier werd in Hotel de 
Wereld de overgave van de Duitse 
troepen in Nederland besproken. 

Knooppunten zonder uitbreiding  

Wageningen: 41 – 54 – 36 – 35 – 22 – 29 – 

28 – 27 – 59 – 53 – 37 – 9 – 10 – 87 – 7 – 82 –  

84 – 85 – 34 – 44 – 26 – 93 – 94 – 41.

Knooppunten met uitbreiding  

Wageningen: 41 - 54 - 36 - 35 - 22 - 29 - 28 

- 27 - 59 - 53 - 37 - 9 - 8 - 2 - 20 - 6 - 81 - 61 

- 83 - 73 - 25 - 83 - 61 - 80 - 41 - 89 - 88 - 84 - 

85 - 34 - 44 - 26 - 93 - 94 - 41.

Startpunt: Knooppunt 41, Stationsplein 

Arnhem

ONTDEK DE SCHITTERENDE 
NATUUR!

GIRO DI BARNEVELD    
route 75 km

Barneveld

De Giro di Barneveld is een fietsroute 
door alle gemeentekernen van de 
gemeente Barneveld. Deze fietsrou-
te kan in zijn geheel, maar ook in 
gedeelten worden gefietst.  

De tocht is leuk en heel afwisselend. 
Zo kom je bijvoorbeeld door zeer 
gevarieerde landschappen, als
·  boerenlandschappen in  

Voorthuizen, Barneveld, Stroe, 
  Kootwijkerbroek en Terschuur 
·  het Speulder- en Sprielderbos in 

Garderen 
·  heidelandschap in Kootwijk en 

coulissenlandschappen in  
De Glind en Zwartebroek.

Bovendien zijn er onderweg diverse 
mogelijkheden even af te stappen 
voor een heerlijke versnapering bij 
een van de vele horecabedrijven. 

Routebeschrijving: Downloaden via de 

website girodibarneveld.nl    

Start bij: VVV Garderen, 

Oud Milligenseweg, Garderen.

VVV Voorthuizen,Smidsplein 10, 

Voorthuizen. Kijk voor de andere 

startpunten op 

girodibarneveld.nl

O

#visitveluwe

BELEEF HET VERLEDEN
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3. DOLFINARIUM
Strandboulevard Oost 1, 3841 AB  Harderwijk
E info@dolfinarium.nl   T 0031 341 46 74 67

1. APENHEUL
J.C. Wilslaan 21, 7313 HK Apeldoorn
E info@apenheul.nl   T 0031 55 357 57 57

2. DE SPELERIJ
Veldweg 5, 6952 GX  Dieren
E info@spelerij.nl   T 0031 313 41 31 18

4. JULIANATOREN
Amersfoortseweg 35, 7313 AC  Apeldoorn
E info@julianatoren.nl   T 0031 55 355 32 65

apenheul.nl

dolfinarium.nl julianatoren.nl

spelerij.nl

D

Veluwemeer

Zwolle

Harderwijk

Ede

Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe

Zutphen

Elburg
Hattem

IJssel

Rijn

Waal

Nederrijn

Maas

Apeldoorn

Arnhem

Nijmegen
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3
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7
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9

10

WAAR OP DE KAART?

5

4

1

5. KONINKLIJKE BURGERS’ ZOO
Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH  Arnhem
E info@burgerszoo.nl   T 0031 26 442 45 34

TO DO | MUSEA EN ATTRACTIES

7. NAT. PARK DE HOGE VELUWE
Houtkampweg 9, 6731 AV Otterlo
E reserveringen@hogeveluwe.nl   T 0800 835 36 28

10. SCHATEILAND ZEUMEREN
Stroetweg 7, 3781 PR  Voorthuizen
E info@schateiland-zeumeren.nl   T 0031 342 74 07 40

9. PALEIS HET LOO
Amersfoortseweg (hoofdingang), 7313 AA  Apeldoorn
E info@paleishetloo.nl   T 0031 55 577 24 00

8. NED. OPENLUCHTMUSEUM
Hoeferlaan 4, 6816 SG  Arnhem
E info@openluchtmuseum.nl   T 0031 26 357 61 11 

6. KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM
Houtkampweg 6, 6731 AW Otterlo
E info@krollermuller.nl   T 0031 318 59 12 41

hogeveluwe.nl

paleishetloo.nl schateiland-zeumeren.nl

burgerszoo.nl krollermuller.nl/bezoek

openluchtmuseum.nl

Voorbeelden TO GUIDE (voorheen TO SEE / TO DO)

Social media

TOGETHER  |  VISITVELUWE34

VELUWE PROGRAMMA
Deelname € 1.500,-

Als partner van VisitVeluwe profiteert u van  
een groot aantal activiteiten die VisitVeluwe  
ontwikkelt en wordt uw bedrijf op de diverse  
online en offline communicatiekanalen van  
VisitVeluwe gepresenteerd.

2018

Alle prijzen zijn excl. BTW.

#visitveluwe

TOGETHER  |  VISITVELUWE

Diverse websites

35

PARTNERPROGRAMMA 2018

Consumentenbeurzen

SAMEN ZETTEN WE DE VELUWE   OP DE KAART!

MARKETINGACTIVITEITEN
•   VisitVeluwe ontwikkelt en promoot diverse websites.  

Als partner wordt uw bedrijf geprofileerd op visitveluwe.nl / 
visitveluwe.com / visitveluwe.de;

•   Gedurende het jaar ontvangt u tweemaal extra exposure  
voor uw bedrijf, evenement of tentoonstelling op basis van 
aangeleverde content;

•   Om de (inter)nationale bezoeker via print te informeren  
ontwikkelt VisitVeluwe de miniguide TO GUIDE (voorheen  
TO DO en TO SEE). Deze printmedia worden zowel in het 
Nederlands als het Engels en Duits uitgegeven in een totale 
oplage van tenminste 90.000 exemplaren. Als partner wordt u in 
alle uitgaven opgenomen met een foto en NAW-gegevens;

•   Op social media inspireert VisitVeluwe (potentiële) bezoekers 
door het delen van foto’s en verslagen van bezoekers, blogs, 
nieuws en evenementen;

•   Uw bedrijf wordt tijdens diverse consumentenbeurzen  
gepresenteerd met een vermelding in TO GUIDE.  
In 2018 staan de volgende Nederlandse, Vlaamse en  
Duitse beurzen op het programma  
- Vakantiesalon Antwerpen (25 t/m 28 januari 2018) 
- Fiets & Wandelbeurs Gent (10 en 11 februari 2018) 
- Reise und Camping Essen (21 t/m 25 februari 2018) 
- Fiets & Wandelbeurs Utrecht (2 t/m 4 maart 2018) 
- Touristikmesse Niederrhein Kalkar (3 en 4 maart 2018)

•   U kunt gebruik maken van een online toolkit met daarin  
Veluwefoto’s en -teksten >  
partner.visitveluwe.nl/toolkits-veluwe

•   U draagt bij aan Pers & PR activiteiten. Denk aan free publicity, 
persreizen, blogtrips en betaalde advertorials;

KENNIS & ONTWIKKELING
•   E-learnings voor ambassadeurs via het platform  

regioambassadeurs.nl;
•   Ambassadeursdag en -pas voor frontofficemedewerkers; 
•   Verschillende soorten workshops/kennisbijeenkomsten;
•   Kenniscentrum;
•   Onderzoek en monitoring;
•   Netwerkbijeenkomsten;
•   Als partner wordt u geïnformeerd over de marketingactiviteiten 

van VisitVeluwe door de digitale update en de jaarlijkse uitgave 
van Together. Voor informatie kunt u terecht op  
visitveluwe.nl/partners.



TO INSPIRE
Deelname vanaf € 600,- (excl.btw)

TOGETHER  |  VISITVELUWE

DEELNAME CAMPAGNES

VisitVeluwe initieert een groot aantal toeristische  
campagnes. Naast de toonaangevende toeristische 
campagne ‘Gelderland levert je mooie streken…’  
betreft dat merendeels thematische campagnes.  
De campagnes maken het mogelijk de Veluwe natio-
naal en internationaal (thematisch) te profileren en  
bieden in veel gevallen voor ú als partner extra  
profileringsmogelijkheden.

WILT U DEELNEMEN IN EEN VAN DEZE CAMPAGNES?  
VRAAG ERNAAR BIJ UW CONTACTPERSOON.

TOGETHER  |  VISITVELUWE36

TO INSPIRE is hét toeristische lifestyle magazine  
voor de Veluwe. Het doel van het magazine is  
potentiële bezoekers van de Veluwe te inspireren  
een bezoek te brengen en daarnaast bezoekers die 
al op de Veluwe zijn te inspireren de regio verder te 
ontdekken. Het magazine biedt bedrijven, gemeenten 
en samenwerkingsverbanden de gelegenheid zich 
extra te profileren in printmedia door een of meerdere 
pagina’s af te nemen. Het gaat in alle gevallen om 
branded content.

TO INSPIRE is een jaaruitgave en zal in 2018 worden uitgegeven in een oplage 
van tenminste 45.000 exemplaren. Verspreiding van het magazine zal worden 
gedaan via VVV’s, verblijfsaccommodaties en enkele musea en attracties op de 
Veluwe. TO INSPIRE wordt daarnaast op de toeristische beurzen in Nederland 
en België uitgegeven. VisitVeluwe biedt haar partners bovendien de mogelijk-
heid om de cover van het magazine te personaliseren met eigen foto’s, logo en 
tekst. Personaliseren is mogelijk bij een minimale afname van 5.000 exemplaren.

TARIEVEN: 
•  2/1 pagina (spread)    € 2.400,- excl. BTW
•  1/1 pagina     € 1.500,- excl. BTW
•  Onderdeel thematische pagina           vanaf € 600,- excl. BTW

•  Personaliseren cover: 
    - 15.000 exemplaren    € 10.000,- excl. BTW
    -    7.500 exemplaren      € 5.000,- excl. BTW
    -    5.000 exemplaren      € 3.500,- excl. BTW

> Paginaprijzen zijn inclusief tekstschrijven en opmaak.
> Pagina’s kunnen worden gereserveerd tot uiterlijk 1 oktober 2017.
> Als participant ontvangt u een doos met 50 exemplaren van TO INSPIRE.

VisitVeluwe geeft in 2018 een fietsrouteboekje 
uit op A7 formaat in een oplage van 25.000 
exemplaren om te verspreiden op consumen-
tenbeurzen en in de regio. U kunt uw bedrijf als 
bezienswaardigheid of als start- of eindpunt 
laten vermelden op een van de routes.

VisitVeluwe werkt samen met de Recreatiekrant. In 2018 verschijnt er in 
iedere editie een speciale Buitenlandpagina met toeristische informatie in het 
Engels en het Duits. Indien u zelf nieuws en/of evenementen wil aanleveren 
kunt u uw persbericht met foto sturen naar: recreatiekrant@bdu.nl.

TO GO  Deelname  € 250,- RECREATIEKRANT 
VISITVELUWE

FIETS- EN
WANDELROUTES

visitveluwe.nl en lekkerfi etsen.nl
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DE MOOISTE 
TUIN VAN  
NEDERLAND
SPOT DE
BIG FIVE

HET BESTE 
VAN DE 
VELUWE

RUST&RUIMTE

visitveluwe.nl#visitveluwe

INSPIREREND TOERISTISCH MAGAZINE

Mooiste
 Natuurgebied 

VAN NEDERLAND

Nederland
kiest!

VERTEL OOK JOUW VERHAAL!

Iets bijzonders meegemaakt op de Veluwe? Oog in oog gestaan met 
een edelhert? De Veluwse keuken geproefd? Een wolf gespot?!  
Deel je unieke Veluwe-ervaring op hetbestevandeveluwe.nl!

LAAT JE INSPIREREN!
Op hetbestevandeveluwe.nl vind je alle verhalen, ervaringen en tips over de 
Veluwe. Bezoekers, locals en Veluwe-ambassadeurs schrijven over unieke plekjes 
en delen foto’s van hippe evenementen. Zo schrijft Renee Kranenberg over leuke 
plekjes waar gezinnen met kinderen terecht kunnen. En gunt wildlife-dierenarts 
Henk Luten met zijn prachtige blogs je een kijkje achter de schermen bij Burgers’ 
Zoo. Ontdek de verhalen, laat je inspireren door de foto’s en beleef het beste van 
de Veluwe!

BELEEF HET BESTE VAN DE VELUWE!
Nieuwsgierig? Word gratis lid van hetbestevandeveluwe.nl  
en profiteer van vele voordelen:
•  wekelijks nieuwe verhalen over uiteenlopende onderwerpen
• ontdek de mooiste plekjes van de Veluwe
• geschreven door echte Veluweliefhebbers 
•  maandelijkse update met de leukste blogs en activiteiten
• gratis toegankelijk.

Deel ook jouw ervaring!

98 VELUWE INSPIRATIE MAGAZINE VELUWE INSPIRATIE MAGAZINE

SCHAAPSKOOIEN OP DE VELUWE

DE HONDEN...
‘Zonder honden is er geen kudde. Mijn honden 
houden de schapen bij elkaar. Zo ontstaan er geen 
groepjes. Ze halen schapen terug bij de groep en 
bepalen tot waar ze mogen grazen. Zo vormen ze 
met elkaar een levend hek.
Ik heb vier volwassen bordercollies en één pup.  
De honden helpen me als ik de schapen uit de kooi 
moet halen. Verder bewaken ze de grenzen als we 
naar de graasplek lopen.
Ik train de honden zelf. Als een pupje acht weken 
is, neem ik hem al mee de hei op. In de jas of bui-
del. Zo kan hij van jongs af aan wennen. Hij raakt 
dan snel bekend met de commando’s, zoals links, 
rechts, come by, away en lay down. En met mijn 
handgebaren. Van de volwassen honden leert de 
pup na verloop van tijd wat de bedoeling is. 
Ik werk steeds met twee honden tegelijk, de 
andere twee blijven thuis. Nee, niet binnen. De 
oude deel van mijn huis is de verblijfplaats van de 
honden. Daar eten ze en slapen ze. 
Kinderen mogen mijn honden gerust aaien. 
Daar ben ik niet zo streng in. Maar het zijn wel 
werkhonden. Spelen mag best even, maar daarna 
moeten ze weer aan het werk.’

DE HERDER...
‘Als schaapherder moet je vooral heel geduldig 
zijn. De schapen bepalen het tempo. Zij hebben 
een uur of acht per dag nodig om te grazen. Daar 
moet je dan rustig bij kunnen zitten. Ik heb daar 
geen moeite mee. Soms vragen mensen me wel 
eens hoe ik toch zo’n hele dag doorkom. Voor mij 
is dat geen enkel probleem. Ik ben bezig om de 
pup af te richten, ik lees graag of doe wat hout-
snijwerk. En ik heb mijn mobieltje.
Tegenwoordig heb ik zo’n moderne smartphone. 
En ik heb zelfs internet op de hei, dus ik kan din-
gen opzoeken, muziek luisteren, bellen en appen. 
De verbinding is vrij traag, maar ik heb toch alle 
tijd. Intussen blijf ik natuurlijk wel op de schapen 
letten. Er ontgaat me niets. Vaak heb ik niet eens 
tijd voor andere dingen, omdat we op sommige 
dagen best veel publiek hebben. 
Op andere dagen is het doodstil. Dat vind ik 
heerlijk. Ik kan heel goed alleen zijn. Ik geniet met 
volle teugen van de dieren om me heen. Van de 
kleuren van de natuur. En van de vrijheid.’

APPEN 
TUSSEN
DE SCHAPEN

Aart: ‘Ik train de honden zelf. Als een pupje 
acht weken is, neem ik hem al mee de hei 
op. In de jas of buidel. Zo kan hij van jongs 
af aan wennen.’

Aart van den Brandhof is schaapsherder op de Eder Heide. 
Aanvankelijk werkte hij in de bouw. Maar de werkdruk
 stond hem tegen. Bovendien wilde hij toch liever 
schaapsherder worden. Vanwege de rust en de vrijheid.
Vroeger waren er veel schaapskudden en schaapskooien 
op de Veluwe. Inmiddels zijn de meeste verdwenen,  
maar gelukkig zijn er nog kooien op de hei van Ede,  
Elspeet, Epe, Ermelo en Loenen. Wij bezochten de  
Eder heide. Een bijzondere ontmoeting met de herder,  
zijn schapen en zijn honden.

‘De internetverbinding is traag op de hei, maar ik heb toch alle tijd...’
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GELDERLAND LEVERT JE MOOIE STREKEN… 
Binnen de (multimediale) campagne van Gelderse streken wordt in 2017/2018  
de focus gelegd op ‘consumer engagement’. Als partner kunt u participeren in  
de multimediale campagne. Heeft u interesse dan informeren wij u graag nader  
en ontwikkelen indien gewenst een voorstel op maat. 
Meer info Gelderse streken > pagina 10 en 11.

INTERNATIONALE MARKTBEWERKING 
Das Andere Holland  > Deelname € 150,-
•  Adviesgesprek;
•   Mogelijkheid tot subsidie voor de Duitse toegankelijkheid van uw bedrijf 

(denk aan vertalen website, menukaart, flyer);
•  Profielpagina op dasandereholland.de.

De Veluwe profileert zich internationaal tezamen met de andere Gelderse  
streken en de provincie Overijssel als ‘Das Andere Holland’ in Duitsland 
en ‘The other Holland’ in Groot-Brittannië. Daarnaast zijn inwoners van 
Vlaanderen een belangrijke doelgroep voor VisitVeluwe. Op de Belgische markt 
presenteert de Veluwe zich samen met de andere regio’s onder de noemer 
Gelderse streken. Online, offline en Pers & PR activiteiten vormen de kern van 
de campagnes die in samenwerking met NBTC Holland Marketing worden 
uitgevoerd. Meer info buitenland campagne > pagina 20, 21 en 28. 

BELEEF DE SPANNENDE GESCHIEDENIS VAN GELDERLAND
Cultureel erfgoed en met name de geschiedenis van de te bezoeken plek is een 
belangrijk bezoekmotief voor onze regio. Met ‘Spannende Geschiedenis’ 
wordt het cultureel erfgoed van zo’n 15O locaties tot leven gebracht en hebben 
toeristische ondernemers de kans om hiervan te profiteren. 

HOLLANDCITY VERHAALLIJNEN
NBTC Holland Marketing presenteert Nederland als één grote stad. Een stad 
met Amsterdam als centrum en buitenwijken die thematisch met elkaar ver-
bonden worden via denkbeeldige verhaallijnen. Daarmee worden internationale 
bezoekers in tijd en ruimte over het land verspreid. De verhaallijnen verbinden 
locaties rondom een passie van de bezoeker. Als partner is het mogelijk om in 
de campagnes deel te nemen. VisitVeluwe is in verschillende van de die  
verhaallijnen opgenomen. 
•  Hanzesteden  
•  Van Gogh  
•  Liberation Route Europe   
•  Buitenplaatsen en landgoederen  
•  Dutch Food & Cuisine
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Alle rust en ruimte om tot nieuwe ideeën te komen vind
je bij onderstaande hotels. Vergaderen met uitzicht op
bossen of heidevelden geeft toch een extra boost aan je
inspiratie. Soms is een nieuwe omgeving alles wat nodig
is. Even naar buiten aan de picknicktafel, midden in het
bos tussen de bomen. Er zijn zelfs locaties waar je kunt 
vergaderen op boomstammetjes. 

LOCATIES ‘NATUURLIJK GELEGEN’

Van der Valk Hotel  
Apeldoorn - de Cantharel
Van Golsteinlaan 20, Apeldoorn
Aantal zalen 20
Capaciteit (min/max) 11 - 400

W  vandervalkapeldoorn.nl
E  sales@ vandervalkapeldoorn.nl
T  055-541 44 55

Fletcher Hotel-Restaurant Erica
Molenbosweg 17, Berg en Dal
Aantal zalen 8
Capaciteit (min/max) 6 - 400

W hotelerica.nl
E  info@hotelerica.nl
T  0347-750 427

Charmehotel Oranjeoord
Hoog Soeren 134, Hoog Soeren
Aantal zalen 6
Capaciteit (min/max) 6 - 628

W  charmehotels.eu/nl/hoog-soeren
E  info@oranjeoord.nl
T  055-519 12 27

Fletcher Parkhotel Val Monte 
Oude Holleweg 5, Berg en Dal
Aantal zalen 13
Capaciteit (min/max) 6 - 160

W  parkhotelvalmonte.nl
E  info@parkhotelvalmonte.nl
T  024-684 20 00

Fletcher Hotel-Restaurant  
De Wageningsche Berg
Generaal Foulkesweg 96, Wageningen
Aantal zalen 5
Capaciteit (min/max) 6 - 710

W  hoteldewageningscheberg.nl
E  info@hoteldewageningscheberg.nl
T  0317-495 911

Hotel - Restaurant De Echoput
Amersfoortseweg 86, Hoog Soeren
Aantal zalen 5
Capaciteit (min/max) 8 - 200

W  echoput.nl
E  banqueting@echoput.nl
T  055-519 12 48

Bilderberg Résidence Groot 
Heideborgh
Hogesteeg 50, Garderen
Aantal zalen 16
Capaciteit (min/max) 10 - 650

W  bilderberg.nl/residence-groot- 
heideborgh

E  heideborgh@bilderberg.nl
T  0577-462 700

Fletcher Hotel-Restaurant 
Veldenbos
Spoorlaan 42, Nunspeet
Aantal zalen 2
Capaciteit (min/max) 6 - 400

W  hotelveldenbos.nl
E  info@hotelveldenbos.nl
T  0347-750 458

Bilderberg Hotel Wolfheze
Wolfhezerweg 17, Wolfheze
Aantal zalen 12
Capaciteit (min/max) 10 - 200

W  bilderberg.nl/hotel-wolfheze
E  wolfheze@bilderberg.nl
T  026-333 78 52

Bilderberg Hotel De Buunderkamp
Buunderkamp 8, Wolfheze
Aantal zalen 15
Capaciteit (min/max) 8 - 400

W  bilderberg.nl/hotel-de-buunderkamp
E  buunderkamp.reservation@bilderberg.nl
T  026-482 11 66

Hoeve Sparrendam 
Veenwal 6, Hoevelaken 
Aantal zalen 3
Capaciteit (min/max) 50 - 350

W  sparrendam.nl
E  info@sparrendam.nl
T  088-000 15 45

Fletcher Hotel-Restaurant  
De Mallejan
Nunspeterweg 70, Vierhouten
Aantal zalen 6
Capaciteit (min/max) 6 - 70

W  hoteldemallejan.nl
E  info@hoteldemallejan.nl
T  0577-411 241

Bilderberg Hotel ‘t Speulderbos
Speulderbosweg 54, Garderen
Aantal zalen 25
Capaciteit (min/max) 6 - 750

W  bilderberg.nl/speulderbos
E  speulderbos@bilderberg.nl
T  0577-461 546

Hotel De Bilderberg
Utrechtseweg 261, Oosterbeek
Aantal zalen 27
Capaciteit (min/max) 12 - 500

W  bilderberg.nl/hotel-de-bilderberg
E  bilderberg.reservation@bilderberg.nl
T  026-339 63 33

Thermen Bussloo
Bloemenksweg 38, Voorst
Aantal zalen 6
Capaciteit (min/max) 10 - 250

W  thermenbussloo.nl
E  events@thermenbussloo.nl
T  055-368 26 40

Bilderberg Hotel  
De Keizerskroon
Koningstraat 7, Apeldoorn
Aantal zalen 11
Capaciteit (min/max) 10 - 350

W  keizerskroon.nl
E  keizerskroon@bilderberg.nl
T  055-521 77 44

Fletcher Hotel-Restaurant  
Doorwerth-Arnhem
Kabeljauwallee 35, Doorwerth
Aantal zalen 23
Capaciteit (min/max) 9 - 500

W  hoteldoorwerth.nl
E  info@hoteldoorwerth.nl
T  0317-319 010

Bilderberg Hotel Klein Zwitserland
Klein Zwitserlandlaan 5, Heelsum
Aantal zalen 10
Capaciteit (min/max) 6 - 300

W  bilderberg.nl/hotel-klein-zwitserland
E   klein-zwitserland.reservation@ 

bilderberg.nl   
T 0317-319 104
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Convention Bureau Gelderland
Dorpsstraat 14
6661 EK Elst
T   0481-366 260
E   info@conventionbureau.nl
w  conventionbureau.nl

GA NAAR CONVENTIONBUREAU.NL VOOR:

•  Tips & trics
•  Achtergrondinformatie
•  Kosteloos advies & ondersteuning
•  Venuefinder
•  Locaties in 360° 

MICE DESTINATIES GELDERLAND

TO MEET | WAAROM GELDERLAND
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DE BESTE LOCATIE VOOR JE ZAKELIJKE BIJEENKOMST

WAAROM 
GELDERLAND?
Vergaderen: velen ervaren het als een bittere noodzaak.  
Urenlang discussiëren in geestdodende vergaderruimtes  
die alle inspiratie in de kiem smoren. Dat is in Gelderland  
wel anders. Hier geen anonieme gebouwen, maar volop  
bijzondere en inspirerende locaties en natuurlijk zuurstofrijke 
lucht. Gelderland barst van de plekken waar je ongestoord 
kunt brainstormen en met collega’s van gedachten kunt  
wisselen. En dat niet alleen, Gelderland is ook dé plek voor 
een zakelijk event. Goed bereikbaar zonder parkeerstress  
in een prachtige omgeving met de doelgroep van jouw  
evenement binnen handbereik. Wat wil je nog meer?

•  Centraal in Nederland;
•  goed bereikbare professionele locaties;
•   thuisbasis van kennisuitwisseling en innovatie voor Food, Health,  

Energie & Milieutechnologie en Sport;
•  inspirerende steden als Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn;
•  prachtige natuurlijke omgeving;
•  zichtbare rijke historie met prachtige kastelen en landgoederen;
•  zakelijk bezoek goed te combineren met een toeristisch uitstapje. 

Kortom, Gelderland is de omgeving voor jouw zakelijke bijeenkomst! 

BRUSSEL

ANTWERPEN

WEEZE

ROTTERDAM

EINDHOVEN

DÜSSELDORF

KEULEN
MAASTRICHT

GRONINGEN

AMSTERDAM

APELDOORN

NIJMEGEN

EDE
ARNHEM

UTRECHT

Landgoed en Kasteel Middachten

Gelderland levert je mooie streken… En zakelijk heeft Gelderland zoveel 
te bieden. Niet alleen mooie streken maar ook stijlvolle, professionele of juist 
bijzondere locaties. Regio Arnhem Nijmegen en de Veluwe hebben een rijke 
historie maar bruisen ook van de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van 
Energie- en Milieutechnologie, Sport, Health en Food. Dit magazine geeft een 
mooie impressie maar er is natuurlijk meer.  
Het team van Convention Bureau Gelderland staat  
voor je klaar om samen een onvergetelijk succes van  
je bijeenkomst in Gelderland te maken.

Let´s greet & meet in Gelderland!

Herre Dijkema 
Directeur Convention Bureau Gelderland

DÁÁROM GELDERLAND!

Wir freuen uns, Ihnen behilflich zu sein!

Region Arnheim Nimwegen
  Veluwe  

Nur eine Stunde von Amsterdam entfernt 

Wir sind Ihr Partner für Besuche in dieser Region.
Wir beraten Sie gern und unterstützen Sie mit Informationen, 
Ausflugsprogrammen, Werbematerial und mehr. 

T +31(0) 481 - 366 250
Weitere Informationen: visitdasandereholland.com

Weitere Informationen:
visitdasandereholland.de

Binnenzijde flap

Summerclass

Das Hotel liegt neben Schloss Het Loo und war bis 
die sechziger Jahre persönliches Eigentum der 
Königin Wilhelmina. Zar Peter der Große war einer 
der ersten Gäste. Die 94 Zimmer sind komplett aus-
gestattet. Nach einem kurzen Spaziergang an der 
schloss vorbei sind Sie richtig in den ´kroondomein’. 
Einer königlichen Anwesen von 10.500 Hektar 
großen schlosspark und Wald. In der renovierten 
Kingstreet Restaurant geniessen Sie ein abend mit 
kulinarischen ´slow food’ und grillgerichte.
Im vierten Stock ist der beheizte Schwimmbad; Der 
einzige Schwimmbad mit einzigartigem Blick auf 
einen Palast! Königliche Größe mit Liebe zum Detail, 
persönlichkeit und intime Atmosphäre. Kurzum; 
einem königlichen Aufenthalt garantiert!

In Hotel ’t Speulderbos, das mitten in der schönen 
Natur der Veluwe liegt, sind Luxus und Charme in 
einer ruhigen Umgebung miteinander vereint. ‘t 
Speulderbos ist ein echtes Familienhotel mit 
einem Spielzimmer und am Samstag 
Unterhaltung für die Kinder. Radfahren, Spazieren 
und Wandern an der frischen Luft. Die grüne 
Umgebung von ’t Speulderbos eignet sich optimal 
dazu. Und anschließend zum Erfrischen in unser 
überdecktes Schwimmbad. Sowohl Restaurant ’t 
Speulderbos als unser Grand Café überraschen 
Sie gerne mit lokalen Spezialitäten. Wir servieren 
spanische Tapas in unserem Grand Café.

Bilderberg Hotel De 
Keizerskroon, Apeldoorn

Bilderberg Hotel ’t 
Speulderbos, Garderen

Unterkünf te  in  der  Ve luwe veluwe
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TRADE PROGRAMMA
Deelname € 1.500,-

VisitVeluwe brengt de regio actief onder de 
aandacht bij touroperators, rederijen en touring-
carondernemingen in binnen- en buitenland. 
Doel is de regio onderdeel te laten worden van 
reisprogramma’s van de reisorganisaties ten 
einde meer (en grotere) groepen toeristen naar 
de regio te halen. De focus ligt op Duitsland, 
België en Groot-Brittannië. Dit gebeurt onder 
meer door middel van (maatwerk)programma’s 
voor een bezoek aan de Veluwe, het begeleiden 
van aanvragen en het beschikbaar stellen van 
promotiemateriaal. VisitVeluwe werft zowel 
op zakelijke beurzen (vaak via een stand in het 
Hollandpaviljoen) en netwerkbijeenkomsten als 
middels gerichte acquisitie en 1-op-1 afspraken. 
Wanneer u deelneemt aan het Tradeprogramma 
bent u gegarandeerd van opname in verkoopge-
sprekken, nieuwsbrieven, de tradebrochure en 
vertegenwoordiging op beurzen.

In 2018 staan onder meer de volgende beurzen op het programma:
•  ITB Berlijn, Duitsland (7 t/m 11 maart 2018);
•  WTM London, Engeland (november 2018).
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CONVENTION 
BUREAU GELDERLAND
Deelname € 795,-

PARTNERPROGRAMMA 2018

Convention Bureau Gelderland promoot de 
Gelderse streken als bestemming voor zakelijke 
bijeenkomsten. Het bundelt het veelzijdige  
aanbod van zakelijke- en feestelijke mogelijk-
heden in Gelderland en geeft onafhankelijk, 
kosteloos en persoonlijk advies aan meeting 
planners. Zie pag. 26 en 27.

MARKETINGPROGRAMMA
•   Bedrijfsprofiel op online omgeving van Convention Bureau  

Gelderland;
•   Actieve promotie via online marketing en social media; 
•   Vertaling van uw bedrijfsprofiel naar Duits en Engels;
•   Jaarlijks een Summerclass en Masterclasses;
•   Publicatie van door u aangeleverde acties, nieuws- en  

persberichten in digitale nieuwsbrieven en op social media;
•   Aantrekkelijke korting bij plaatsing van advertenties en  

editorials in relevante printmedia;
•   Toegang tot een breed netwerk samenwerkingspartners;
•   Tweemaal per jaar een netwerkbijeenkomst met partners  

van Convention Bureau Gelderland.

Meer informatie > conventionbureau.nl



VisitVeluwe

Postbus 156, 6660 AD Elst

T  0481-366250

E  partner@visitveluwe.nl

visitveluwe.nl/partners

twitter.com/visitveluwe

linkedin.com/company/visitveluwe

 

Toeristische marketing

visitveluwe.nl / visitveluwe.com / visitveluwe.de

#visitveluwe

OOK IETS TE 
DELEN?


