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De inhoud van dit magazine is met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld.  
Alle informatie is aan wijzigingen  
onderhevig. Aansprakelijkheid ten aanzien 
van onvolledigheden of wijzigingen kan  
niet worden aanvaard.

COLOFON

Het mooie zomerweer heeft ervoor gezorgd dat veel last-minute 
boekers voor een vakantie in eigen land hebben gekozen in en dat 
was goed merkbaar op de Veluwe: de campings, bungalowparken en 
horeca mochten zich verheugen op veel bezoekers. Als onderdeel van 
de echte Veluwebeleving, werden openluchtvoorstellingen van de 
film ‘Wild’ georganiseerd in het gebied en ook die mochten rekenen 
op veel belangstelling van zowel bewoners als bezoekers. Goed 
nieuws voor het toerisme op de Veluwe! Tegelijkertijd wordt ook 
steeds duidelijker dat we een aantal uitdagingen hebben met elkaar 
en in deze uitgave van Together gaan we daar dieper op in.  

            et bijzondere aan die uitda 
            gingen is dat we die met 
elkaar, lees: gemeenten, provincie, 
toeristisch-recreatieve bedrijfsleven, 
terreinbeheerders, natuurorganisaties 
en VisitVeluwe, in de Veluwe-alliantie 
bespreken en aanpakken in een 
agenda voor de komende jaren: de 
zogenaamde Veluwe-agenda. Met 
enige regelmaat spreek ik collega’s in 
het land en die bevestigen mij dat we 
daarmee een unieke aanpak hebben. 
Het feit dat wij in de volle breedte 
met elkaar een strategische agenda 
hebben ontwikkeld om de Veluwe 
op 1 te krijgen en te houden, is echt 
heel bijzonder. En het werpt ook zijn 
vruchten af. Zo zijn we bezig met het 
Veluws Recreatief Netwerk (VRN) om 
de natuurlijke kwaliteiten van de  
Veluwe te behouden en de beleving 
voor inwoners en bezoekers te  
versterken. Denk aan het water en  
de Hanze aan de noordkant van de 
Veluwe, de IJsselvallei aan de oost-
kant, de Veluwezoom aan de zuidkant 
en de Gelderse Vallei aan de west-
kant. De gedachte achter het VRN 
is niet alleen de natuurlijke kwaliteit 
en beleving versterken, maar ook de 
zogenaamde recreatieve zonering:  
hoe zorgen we ervoor dat bezoekers 
aan de Veluwe zich meer gaan ver-
spreiden op de Veluwe, zodat ook de 
natuur-recreatie balans goed blijft.  
We weten allemaal dat er gebieden 
zijn op de Veluwe waar het op  
sommige momenten heel druk kan 
zijn, maar we weten ook dat er 
gebieden zijn waar best meer bezoek 
kan en mag komen. Over het VRN 
verderop in dit magazine meer.

Met enige trots wijs ik ook op het 
onderzoek dat Hendrik Beerda heeft 
gedaan naar de merkbekendheid en 
merkwaarde van streken. De Veluwe 

staat daar op 1 en laat bekende 
streken als de Wadden en Zuid-
Limburg achter zich. De bezoek- 
intentie aan de Veluwe, dus het 
percentage mensen dat aangeeft 
op korte termijn een bezoek aan de 
Veluwe te overwegen, is het grootst 
van alle streken. De Veluwe heeft 
vooral nationaal een hele goede 
positie; internationaal (met name in 
Duitsland en Vlaanderen) ligt er nog 
een wereld te winnen. De merk-
kracht van de Veluwe is daarnaast 
het sterkst onder ouderen, hoger 
opgeleiden en mensen met een 
hoger inkomen. Dat laatste is ook 
interessant, gegeven het feit dat we 
vooral op meer bestedingen en niet 
per se meer bezoek willen inzet-
ten. De Veluwe heeft tot slot een 
sterk profiel, maar kan nog sterker 
worden door een meer creatieve en 
opgewekte uitstraling. Bij dat laat-
ste kan je bijvoorbeeld denken aan 
Veluwebrede evenementen voor de 
eerdergenoemde doelgroepen.

De zaken hierboven geven een 
indruk van de dynamiek op de  
Veluwe: we zitten niet achterover, 
maar zijn samen bezig om de  
Veluwe voor de lange termijn de 
mooiste en fijnste streek van  
Nederland te laten blijven!

Met vriendelijke groet,

Herre Dijkema
Directeur VisitVeluwe

INSPIREREN EN INFORMEREN MET EEN COMPLETE MARKETING AANPAK

Dit figuur toont een overzicht 
van activiteiten en projecten 
die op dit moment worden 
uitgevoerd en een relatie 
hebben met VisitVeluwe.

H



TOGETHER  |  VISITVELUWE TOGETHER  |  VISITVELUWE4

VELUWE ALS STERK MERK

5

STERKE 
MERKKRACHT 

VERTALEN  
IN MEER 

KWALITATIEF 
BEZOEK

‘De Veluwe is het sterkste streekmerk van  
Nederland’, dat stelt merkonderzoeker  
Hendrik Beerda. Al sinds 2011 doet hij elke 
twee jaar onderzoek naar de reputatie van  
alle streken, provincies en de vijftig grootste 
steden. Sinds de eerste meting staat de  
Veluwe onbetwist bovenaan. Maar met een 
sterk merk alleen ben je er natuurlijk niet.  
Hoe kun je ervoor zorgen dat merkkracht 
wordt vertaald in meer kwalitatief bezoek?

OPGEWEKT EN CREATIEF
Beerda heeft alle steden en streken op dit soort  
eigenschappen onderzocht. En wat blijkt?  
De Veluwe wordt vooral beschreven als uniek,  
sympathiek en actief, maar minder als opgewekt  
en creatief. Op die twee eigenschappen scoren 
andere streken, zoals het Waddengebied, beduidend 
hoger. En wat de merkprestatie betreft, komt  
prettige sfeer bij andere streken veel meer naar 
voren dan bij de Veluwe. ‘Hier liggen onmiskenbaar 
mogelijkheden om als merk verder te groeien’,  
aldus Beerda.

STREEK VOOR LEVENSGENIETERS
Zijn belangrijkste aanbeveling is dan ook: ‘verbeter  
je recreatieve aanbod – en de communicatie 
daaromheen.’ ‘De merkkracht van de Veluwe is het 
sterkst onder ouderen, hoger opgeleiden en mensen 
met een hoger inkomen. Die groepen kun je naar 
het gebied trekken door meer in te zetten op  
creativiteit, opgewektheid en een prettige sfeer.  
De Veluwe kent prachtige musea, leuke attracties, 

goede overnachtingsadressen, prima restaurants, 
en het is erg gezellig en gemoedelijk, maar het mag 
wat meer de streek voor echte levensgenieters 
worden.’

VELUWE TE TAM?
Hierbij denkt Beerda vooral aan Randstedelingen 
die houden van lekker op een terras zitten, eten, 
drinken, loungen… ‘Op dat gebied is het op de  
Veluwe nog iets te tam. Het beeld bestaat dat er 
weinig meer is dan mooie natuur en eindeloze  
fiets- en wandelmogelijkheden. Dat is misschien 
helemaal niet waar, maar zo zién mensen het,  
blijkt uit het onderzoek.’ En het mag ook allemaal 
wat zelfverzekerder, voegt hij eraan toe.  
‘Het Kröller-Müller Museum is werkelijk een  
topmuseum. Dat mag je veel harder van de  
daken schreeuwen.’

            e kracht van een merk wordt bepaald door 
            drie factoren’, legt Beerda uit. ‘Allereerst de 
naamsbekendheid van het merk, dan de waardering 
die mensen ervoor hebben, en tot slot de binding 
die ze ermee hebben. Als het gaat om naamsbe-
kendheid en waardering staat de Veluwe boven aan 
de lijstjes. Op het punt van binding moet het alleen 
de Randstad boven zich dulden, omdat daar nu 
eenmaal de meeste Nederlanders wonen.’ 

KRACHT VAN EEN MERK
Niets meer aan doen, zou je zeggen. Maar Beerda 
denkt daar anders over. Hij wil blootleggen waar  
precies de kracht van een merk zit. ‘Omdat je de  
sterke punten van je merk wilt uitbouwen en je 
zwakke punten wilt aanpakken.’ Daarom worden 
ook van elke stad en streek de merkpersoonlijkheid 
en de merkprestatie gemeten. Daarbij gaat het om 
persoonlijke eigenschappen, zoals sympathiek en 
zelfverzekerd, en om functionele eigenschappen, 
zoals aantrekkelijke wandelmogelijkheden en  
goede horeca.’

MERKONDERZOEKER HENDRIK BEERDA: ‘DE VELUWE STAAT ONBETWIST BOVENAAN’

ADVIEZEN VOOR GROEI 

Beerda’s adviezen om een nog sterker merk te worden.  
En zo de kansen te vergroten op meer kwalitatief bezoek.

Zijn aanbevelingen zijn:
•   kansen benutten bij doelgroepen met meer financiële middelen;
•   de positie van de Veluwe bij de buitenlandse bezoeker versterken;
•   meer aandacht voor de combinatie cultuur en natuur,  

bijvoorbeeld door arrangementen;
•   meer inzetten op een opgewekte en creatieve uitstraling,  

bijvoorbeeld door Veluwe-brede evenementen;
•   uitbouwen van bestaande én ontwikkelen van nieuwe iconen;
•  nog meer themagericht werken.

‘D
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TOERISTISCHE KERNCIJFERS VELUWE

Bron: NBTC-NIPO Research, Continu Vakantie Onderzoek
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Toeristische vakanties naar provincie van herkomst,  
gemiddelde 2012-2017
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 1.919 1.768 1.776 1.771 1.714 1.715

 1.332 1.326 1.284 1.453 1.389 1.412

 3.217 2.991 2.922 2.929 2.813 2.901

 2.274 2.284 2.193 2.369 2.344 2.472

 18.120 17.490 17.176 16.991 17.583 17.601

 14.369 14.244 13.796 13.958 14.625 14.462
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Aantal vakanties (x 1000)

Bron: NBTC-NIPO Research, Continu Vakantie Onderzoek
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 2.124 1.904 1.870 1.889 1.778 1.820

 1.465 1.415 1.369 1.547 1.457 1.510

 2.252 2.280 2.220 2.169 2.062 1.706

 1.660 1.701 1.637 1.677 1.648 1.488

 128 376 350 280 284 -114

 195 286 268 130 191 -22
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Aantal vakanties (x 1000)

Bron: NBTC-NIPO Research, Continu Vakantie Onderzoek

AANTAL BINNENLANDSE VAKANTIES

Bron: NBTC-NIPO Research, Continu Vakantie Onderzoek
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HOE LANG VERBLIJFT DE TOERIST OP DE VELUWE?

WAAR KOMEN DE MEESTE BINNENLANDSE  
VAKANTIEGANGERS VANDAAN?

ONTWIKKELING VAN HET AANTAL 
TOERISTISCHE VAKANTIES EN 
OVERNACHTINGEN OP DE VELUWE

DE WERKGELEGENHEID IN DE 
VRIJETIJDSECONOMIE OP DE 
VELUWE
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WIE KOMEN ER NAAR DE VELUWE?

Per type huishouden, gemiddelde 2012-2017

Bron: NBTC-NIPO Research, Continu Vakantie Onderzoek
Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland /  

De landelijke R&T standaard IPO

Aantal toeristische overnachtingen (x 1000)
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AANTAL OVERNACHTINGEN VELUWE

Bron: NBTC-NIPO Research, Continu Vakantie Onderzoek

Voor het eerst is de Veluwe het meest populaire  
vakantiegebied van Nederland. Zowel het totale  
aantal binnenlandse vakanties als het aantal  
toeristische vakanties naar de Veluwe en Veluwe- 
rand was in 2017 groter dan de Noorzeekust: een 
geweldige prestatie en een mooie opsteker voor alle 
betrokken bedrijven en gemeenten! Ook positief is 
de ontwikkeling in het aantal overnachtingen: die 
groeit voor het derde jaar achtereen en stevig ook.  
De groei is tussen 2014 en 2017 nu bijna 1,7 miljoen 
en dat is een toename van bijna 26%. Uit onderzoek is 
bekend dat verblijfsgasten over het algemeen meer 
uitgeven dan dagrecreanten, dus de groei in het aantal 
overnachtingen is goed voor de vrijetijdseconomie.  
Deze positieve cijfers vertalen zich bovendien in een 
groei in de absolute en relatieve werkgelegenheid 
van de vrijetijdsector op de Veluwe. Opvallend is dat 
in de keuze voor logiesvorm, zowel de bungalow als 
het kamperen nog steeds groeien, terwijl het aantal  
hotelovernachtingen verder afneemt.

BINNENLANDS 
TOERISME OP  
DE VELUWE

ZO STAAT DE VELUWE ER TOERISTISCH VOOR...
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FOCUS OP BUITENLANDSE MARKTEN
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Wil de Veluwe de komende jaren meer gespreid zijn bezoekers 
ontvangen, dan zal meer focus op de buitenlandse markten  
moeten worden gelegd. Het product voor de binnenlandse  
vakantieganger is sterk en wordt door veel Nederlanders erkend. 
De belangrijkste buitenlandse markten zijn Duitsland, België en 
Verenigd Koninkrijk. Maar VisitVeluwe volgt de ontwikkelingen 
van de Chinese markt ook op de voet.

  DUITSLAND
Nederland heeft in 2017 bijna 5,2 miljoen vakan-
tiegangers uit Duitsland mogen ontvangen. Daar 
mogen de vele Duitse dagbezoeken aan Nederland 
nog bij worden opgeteld. De verwachting is dat 
het inkomend toerisme de komende jaren blijft 
groeien, vooral uit de aangrenzende deelstaten 
Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Om die 
reden onderneemt de Veluwe, samen met de andere 
regio’s van Gelderland en Overijssel, een scala aan 
marketingactiviteiten in die twee Bundesländer.  
Dat gebeurt onder de noemer ‘Das Andere Holland’. 
De focus ligt daarbij op de wat meer stedelijke en 
welvarende gebieden als Düsseldorf, Oberhausen, 
Köln, Essen en Dortmund en de aangrenzende 
buitenwijken en dorpen. 

De thema’s die voor Gelderland en Overijssel 
worden belicht, zijn: Hanzesteden, kastelen, water 
(landschap), sterrenrestaurants & streekproducten, 
attracties, verblijf, Nationale Parken, kunst, cultuur, 
shoppen en ANWB topcampings/ADAC Superplatz.
Per seizoen kiezen we een ander thema. Tenslotte 
is ‘buitenspelen’, activiteiten voor Duitse gezinnen 
met kinderen, een campagne voor het najaar 2018 

en voorjaar van 2019. Voor alle thema’s wordt steeds 
een mix van communicatiemiddelen ingezet, van 
drukwerk tot advertenties in dag- en weekbladen  
en van online video’s tot blogtrips en radiocommer-
cials. Veel toeristische bedrijven op de Veluwe  
participeren in de activiteiten.  
Op regioambassadeur.nl staan gratis trainingen, 
zowel voor de receptiemedewerker, als voor de  
marketingafdeling. Hoe ontvang je Duitse gasten?,
maar ook algemene Duitse marktkennis en  
trainingen over basisvaardigheden hoe je je  
Duitse online marketing kan opzetten.

  BELGIË
Nederland is populair bij de Belgen: ons land staat 
in België op de derde plaats bij meest geliefde  
bestemmingen. In Nederland nemen de Belgen  
de 3e plek in onder de buitenlandse toeristen -  
in 2017 bezochten 2,2 miljoen Belgen ons land!  
Het overgrote merendeel van hen is afkomstig  
uit Vlaanderen. Voor het maken van een buitenland-
se dagtocht prijkt Nederland op de eerste plek.  
Ze vinden Nederland een goed bereikbaar en  
gastvrij land, dat erg geschikt is om er eventjes  
tussenuit te gaan, een familievriendelijke, ontspan-

nen bestemming, die veel meer is dan Amsterdam 
en de kust. De Veluwe is bij menig Belg bekend.  
De Belgische gast komt hier dan ook graag. 
Maar let op: onze zuiderbuur is geen consument  
die een variant van onze taal spreekt en wat 
schuchter zijn vragen stelt. Nee, de Belgische gast 
verlangt een andere benadering. Hij wandelt en 
fietst graag, houdt van stedelijke architectuur en  
is verzot op hoogwaardig tafelen. België is een  
heel ander land dan Nederland, met andere  
wetgeving, cultuur, verwachtingen en dergelijke.  
De Belg zegt dingen niet rechtstreeks maar  
communiceert op een subtielere manier.  
Alles draait om relaties. Kortom, onze tone of  
voice op de Belgische markt is anders.  
De Veluwe wordt dan ook als onderdeel van  
‘Gelderland levert je mooie streken’ aangepast  
presenteerd. We zetten pers en PR-activiteiten in,  
in nauwe samenwerking met NBTC Holland  
Marketing. Ook op gebied van de travel-trade.  
Voor iedere toeristische ondernemer zijn er twee  
online trainingen: ‘Hoe ontvang ik Belgische  
gasten?’ en ‘Hoe krijg je meer Belgische gasten in je 
bedrijf?’. Gratis voor iedere Veluwse ondernemer en 
te volgen op regioambassadeur.nl 

  VERENIGD KONINKRIJK
Op de Britse markt presenteert VisitVeluwe zich  
met het aanbod van Liberation Route Europe.  
Dit thema spreekt veel Britse consumenten aan  
en de Brit combineert graag een bezoek aan  
Amsterdam met de ontdekking van de locaties  
die met WO II te maken hebben. VisitVeluwe  
presenteert dit product aan de reisindustrie onder 
de noemer ‘The Other Holland’. 

  CHINA
Chinezen vormen nu nog een klein deel van het 
aantal internationale gasten in ons land, maar dit 
neemt snel toe. In 2017 werden 350.000 Chinese 
toeristen in Nederland geteld. Chinezen komen  

voor de rijke cultuur en geschiedenis, mooie en  
pure natuur en de vele fotomogelijkheden. 

NBTC Holland Marketing heeft het China Lab 
opgezet waarbinnen kennis met grote toeristische 
partners wordt gedeeld. VisitVeluwe is een van die 
partners. In april deelde VisitVeluwe zijn ervaringen 
met het ChinaLab al op het Veluwecongres. In de 
zomer ontving VisitVeluwe de Chinese film-ster  
Hai Qing en bracht met haar een bezoek aan de 
Veluwse highlights. Hiervan werd verslag gedaan 
op tal van Chinese blog-platforms. 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-
Müller Museum investeren al verschillende jaren in 
de Chinese markt en dat levert steeds meer profijt 
op. Er is een duidelijke stijging in het aantal Chinese 
bezoekers. Ze maken dankbaar gebruik van Chinese 
audiotours en de Chineestalige website. En ze beta-
len ter plekke met hun eigen Chinese betaalsysteem. 
Ook andere Veluwse partijen zetten de eerste stappen 
op de Chinese markt, zoals bijvoorbeeld Geldersch 
Landschap en Kastelen. VisitVeluwe stelt zijn, via 
het China Lab opgedane, Chinese marktkennis graag 
beschikbaar voor andere bedrijven.

FOCUS OP 
BUITENLANDSE 
MARKTEN

Hai Qing

VisitVeluwe ontvangt de Chinese filmster Hai Qing
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NIEUW PUBLIEKSGEBOUW HOGE VELUWE
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NIEUW 
PUBLIEKS
GEBOUW 
HOGE VELUWE 
STAAT VOOR 
HOGE(RE) 
KWALITEIT

Tot aan de opening op 21 juni 2019 
geeft De Hoge Veluwe zes keer een 
magazine uit met nieuws over de 
bouw, te lezen via hogeveluwe.nl/
nl/magazines. 

Meer weten over vergadermogelijk-
heden? Neem dan contact op met 
marieke.schut@hogeveluwe.nl.

NIEUWSGIERIG? 

Modern, maar warm – zo karakteriseert Monique  
Kokke, hoofd Bezoekersmanagement van Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe, het nieuwe publieksgebouw. 
Deze gaat onderdak bieden aan het Parkrestaurant, de  
Parkwinkel en ontvangstruimten. ‘Het oude restaurant  
De Koperen Kop met enkele zaaltjes was gedateerd en 
al diverse keren gerenoveerd. Op een gegeven moment 
is weer opknappen geen optie meer.’

HOGE KWALITEIT
Daar komt bij dat De Hoge Veluwe meedoet 
in de top als het gaat om natuur-beheer,  
volgens Kokke. ‘Dit is onlangs bevestigd 
door de toekenning van de Belleuropa 
Award, de Europese prijs voor biodiversiteit. 
De kwaliteit van onze corebusiness is dus 
dik in orde. Diezelfde kwaliteit willen we 
ook bieden wat betreft publieksvoorzienin-
gen. Zodat onze bezoekers, als ze terug- 
komen in het centrumgebied van het Park, 
ook daar die topkwaliteit ervaren.’

VEEL HOUT
Daarom is onlangs de schop in de grond 
gegaan voor een spiksplinternieuw 
publieksgebouw: het Landhuis, zoals het 
pand voorlopig heet. ‘Het Landhuis is ruim 
van opzet en gericht op de omliggende 
omgeving. De buitenkant is uitgevoerd  
in eigentijdse baksteen en aluminium,  
binnen is er veel hout. Geen balken, maar 
wel houten lambrisering en een fraai  
gebogen plafond.’  
 

TAFELBEDIENING
Met opzet is ervoor gekozen om te stoppen 
met zelfbediening. ‘Ook dat is een kwaliteits- 
verbetering’, aldus Kokke. ‘In de rij staan met 
je koffie of thee en maar hopen dat je een 
plekje vindt voordat die koud geworden is, 
past niet bij de kwaliteit van ons Park. We 
hebben de tafelbediening nu al ingevoerd in 
het tijdelijke restaurant. En de reacties zijn 
zeer positief.’

VERGADERARRANGEMENTEN
Kokke kijkt vooral uit naar de uitbreiding 
van de vergaderfaciliteiten. ‘Tot nu toe  
konden we in onze grootste zaal tachtig 
mensen ontvangen, maar na een uur 
was het daar bloedheet. In het Landhuis 
beschikken we over vijf zalen met klimaat-
beheersing en van verschillende grootte, die 
ook geschakeld kunnen worden. Het unieke 
van onze arrangementen is de combinatie 
van vergaderen en bijvoorbeeld een excur-
sie in de natuur. En het mooie hiervan is dat 
je hiermee ook het Park ondersteunt.’

Beeld nieuw publiekgebouw: Moadnock / De Zwarte Hond 
en Het Nationale Park De Hoge Veluwe
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INTERNATIONALE MARKETINGACTIVITEITEN
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In 2019 en 2020 wordt in Gelderland 75 jaar bevrijding, vrede en 
vrijheid, met veel activiteiten, herdacht. In themalijnen staan  
momenten van bevrijding centraal. Deze zijn van (inter)nationale 
betekenis. Ze vinden hun belang ook in hun actuele betekenis als 
spiegel voor vrijheid en vrede, als uiting van dankbaarheid voor  
veteranen, als momenten van internationale ontmoeting. Market  
Garden, Veritable en de bevrijding door Canadezen, Meidagen van 
1945 en Gelderland zijn thema’s van bevrijding. De gevolgen voor  
de burgers worden belicht aan de hand van de thema’s  
Frontgebied en Jodenvervolging.

In de campagne Macht en Pracht in de Gelderse streken bundelen 
bijna veertig kastelen hun krachten om meer toeristen naar de  
Gelderse streken te trekken. De Gelderse Regionale Bureaus voor 
Toerisme zorgen voor de coördinatie en promotie. De kastelen  
bevinden zich in alle Gelderse streken, van Poederoijen in het  
Rivierenland tot Laren in de Achterhoek en van Harderwijk  
op de Veluwe tot Wijchen in het Rijk van Nijmegen. Wie één van de 
locaties bezoekt kan de directe omgeving ook verkennen aan de 
hand van een mooie fiets- of wandelroute. De Macht & Pracht  
campagne is een provinciale doorvertaling van de internationale 
mediacampagne “Castles and country houses” van NBTC Holland 
Marketing.
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75 JAAR BEVRIJDING HANZESTEDENKASTELEN EN BUITENPLAATSEN

KUNST HOLLAND

Van 2018 tot en met 2020 zal VisitVeluwe samen met het Kröller- 
Müller Museum deelnemen aan de ´Kunst Holland´ campagne van 
NBTC Holland Marketing. Dit als opvolger van eerdere succesvolle 
samenwerkingen binnen de campagne rond Van Gogh en Mondriaan 
tot Dutch Design. Aan de campagne nemen verschillende Nederland-
se musea deel, waaronder het Kröller-Müller Museum en Rijks- 
museum, Van Gogh Museum en Mauritshuis. Er zal een mix van  
activiteiten worden uitgevoerd welke aansluiten op de belevings-
wereld. Doel van de campagne is om bezoek te stimuleren vanuit 
Duitsland en Vlaanderen. 

Het internationale toerisme groeit van  
17 miljoen bezoekers aan Nederland in 2017 
naar een verwachte 24 miljoen in 2030.  
Om richting te geven aan deze groei is in 
samenwerking met NBTC Holland Marketing 
de HollandCity strategie ontwikkeld.  
Gelderland heeft wat betreft het internatio-
nale bezoek nog kansen om te groeien, 
want we zijn slechts de zesde provincie  
qua bestemming voor de buitenlandse  
gast en dat terwijl Gelderland de grootste  
provincie is en beschikt over de grootste 
dichtheid aan attracties en activiteiten ter 
wereld na Florida! 

INTERNATIONALE THEMA’S

      75 jaar bevrijding

      Kunst Holland

      Kastelen en Buitenplaatsen

      Hanzesteden

      Koninklijk

      Dutch Food & Cuisine      

INTERNATIONALE  
THEMA’S 2019 Negen Hanzesteden in Gelderland en Overijssel werken samen 

in een campagne op de Belgische en Duitse markt. Op de Veluwe 
betreft dit Elburg, Harderwijk en Hattem. Internationale bezoekers 
worden aangetrokken met ontdekkingstochten, stadswandelingen, 
fietsroutes en shoppingtips. Voor iedere stad is een eigen thema 
gekozen. 
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Laat voor € 500 je bedrijf, (nieuw) event of 
(nieuw) product opnemen in een nieuwe  
online training op regioambassadeur.nl. 
Daarin worden alle nieuwtjes verwerkt.  
Bij de start van het nieuwe seizoen in  
2019 ontvangen al onze partners deze 
online training. Daarmee kunnen zij hun 
bezoekers optimaal voorlichten over het 
actuele aanbod in de regio. Je krijgt twee 
pagina’s, met daarin ruimte voor tekst 
(maximaal 135 woorden), foto’s en/of 
video. 

Let op: de training kan alleen worden  
ontwikkeld bij voldoende deelnemers  
uit het bedrijfsleven.

NIEUW:

14

ONLINE TRAININGEN
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De steden Apeldoorn, Breda, Delft, Baarn/Soest en Den Haag hebben 
NBTC Holland Marketing gevraagd een verhaallijn op te zetten om 
het koninklijk erfgoed onder de aandacht van de internationale 
bezoekers te brengen. In 2018 worden de kaders geschetst voor de 
content en mogelijke marketingactiviteiten. VisitVeluwe is betrokken 
in de uitvoering van activiteiten. In Apeldoorn staat Paleis Het Loo 
centraal. Met Kasteel de Cannenburgh en Kasteel Rosendael zal 
verbinding worden gemaakt. 

Samen met NBTC Holland Marketing is een verhaallijn opgezet  
rond food & cuisine. Voor de Veluwe is het product rond wild en  
natuurkeuken in het thema ingebracht. Dit aan te vullen met vis, 
kaas, lamsvlees, asperges en voedselinnovatie uit andere provincies.

INTERNATIONALE MARKETINGACTIVITEITEN

65 DUTCH FOOD & CUISINEKONINKLIJK GRATIS TRAININGEN VOOR MEDEWERKERS TOERISTISCH BEDRIJFSLEVEN

VisitVeluwe biedt met het kennisplatform regioambassadeur.nl gratis trainingen 
aan voor medewerkers van het toeristisch bedrijfsleven. De trainingen zijn online 
te volgen, met smartphone, tablet, laptop of desktop. Een training duurt gemid-
deld drie kwartier en kan tussentijds worden stopgezet en op een ander moment 
worden voortgezet. Er zijn bijna 40 trainingen, waarin basiskennis over toeris- 
tische regio’s wordt opgedaan. Deze zijn bedoeld voor de frontofficemedewerkers 
van het toeristisch bedrijfsleven, die dagelijks in contact staan met de bezoeker.  
De trainingen gaan over Apeldoorn, Arnhem, Ede of de Noord-Veluwe. Maar er 
zijn ook producttrainingen, bijvoorbeeld over het Nederlands Openluchtmuseum 
of het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum. Ook over  
toeristisch belangrijke thema’s als Wild op de Veluwe, Van Gogh in Gelderland  
en Operation Market Garden zijn speciale cursussen gemaakt.

Nieuw op het platform zijn de marketingtrainingen, 
bedoeld voor eigenaren van bedrijven of mede- 
werkers marketing. Hier leer je over Duitse markt-
bewerking, do’s en don’ts bij ontvangst van Duitse 
gasten, maar ook waar je op moet letten bij de opzet 
van marketingcampagnes voor de Belgische markt. 
In de vier jaar dat regioambassadeur.nl bestaat 
is het aantal gevolgde trainingen gegroeid tot 
ruim 6.000 met meer dan 1.800 actieve cursisten. 
Ongeveer de helft van de cursisten werkt bij een 

toeristisch bedrijf op de Veluwe. Interessant om te 
weten is dat iedere training wordt afgesloten met 
een kennistoets die bij voldoende resultaat een 
waardevol deelnamecertificaat oplevert.  
Verschillende toeristische bedrijven op de Veluwe 
erkennen het nut en het belang van deze kennis 
bij hun medewerkers: zij stellen deelname aan het 
kennisplatform verplicht voor hun medewerkers.  
Zo werken we met elkaar aan de verhoging van  
de kwaliteit van ons gastheerschap. 

AANBOD E-TRAININGEN 
REGIOAMBASSADEUR 
BLIJFT GROEIEN
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Het Routebureau Veluwe ging in februari van start met de  
presentatie van een routeboekje met 30 nieuwe fietsroutes,  
gebaseerd op het dit jaar geheel vernieuwde fietsknooppunten- 
netwerk. Behalve fietsen heeft het Routebureau meer speerpunten: 
wandelen, paardrijden en mountainbiken. Ook op die vlakken zijn 
de afgelopen maanden fikse stappen gezet: de Veluwe krijgt naast 
fietsen ook knooppuntennetwerken voor wandelen en ruiter- en 
menroutes. Belangrijke mijlpaal is de opening van het nieuwe  
routeportal routesopdeveluwe.nl. Hier treft de bezoeker een  
scala aan fietsroutes, routetips en makkelijk te gebruiken  
routeplanners aan. VisitVeluwe verzorgt de marketing en  
promotie van de routenetwerken, onder andere door beheer  
van het routeportal, ontwikkeling van (thema)routes en route- 
producten en online campagnes.

WANDELNETWERK 
Samen met partners werkt het Routebureau  
Veluwe aan de ontwikkeling van een groot Veluws 
wandelnetwerk. Wandelen zit in het toeristisch 
dna van de Veluwe. Er is dan ook een uitgebreid 
scala aan alle mogelijke soorten routes en lokale 
netwerken. Sprake van een overkoepelend concept 
en regionale aansluiting is er (nog) niet. Wens van 
het Routebureau is te komen tot een verhoging 
van de kwaliteit van wandelroutes en -netwerken, 
een betere zonering en creatie van een regionaal 
samenhangend aanbod. Beheerders van twee lokale 
netwerken hebben zich aangemeld om mee te  
werken aan het totale Veluwse wandelnetwerk. 
Samen met hen wordt het wandelknooppunten- 
netwerk in praktijk gebracht: startend in 2018 in 

Hoenderloo (beheerder gemeente Apeldoorn) en  
Nationaal Park Veluwezoom (beheerder is Natuur-
monumenten). Er zijn nu ook gesprekken met  
andere regio’s voor aanleg van andere delen in  
2019. De verwachting is dat met deze aanpak de 
Veluwe over enkele jaren een aantrekkelijk wandel-
knooppuntennetwerk kan aanbieden. 

ONTWIKKELING RUITERNETWERK
Al langere tijd bestaat er in de Noord Veluwe een 
ontwerp voor de opzet van een netwerk voor ruiter- 
en menroutes. Een netwerk dat ruim 400 kilometer 
aan ruiterpaden omvat. Dit ontwerp wordt omarmd 
door de betrokken gemeenten en terreinbeheerders, 
maar kon door het ontbreken van voldoende  
budgetten tot nu toe nooit worden uitgevoerd.  

Dit Noord-Veluwse ruiternetwerk grenst aan de 
oostkant aan het bestaande netwerk Epe, in het 
zuidwesten aan het netwerk Midden Veluwe  
(SBB/De Cantharel, gemeenten Apeldoorn en  
Barneveld). Het Routebureau Veluwe helpt partijen 
om het ruiter- en mennetwerk Noord-Veluwe in 
2018 aan te leggen. Tegelijkertijd worden ook  
lijntjes uitgezet om die beoogde aansluitingen  
dit jaar te kunnen realiseren en het netwerk te 
kunnen uitbreiden.

VISIE OP MOUNTAINBIKEN
Mountainbikers hebben behoefte aan andere paden 
en wegen dan recreatieve fietsers. Bovendien zijn 
er spanningen tussen beide groepen fietsers – ook 
wandelaars en mountainbikers gaan moeilijk 

samen door een deur. Recreatiezonering is dan ook 
essentieel. (Nieuwe) routes dienen aan te sluiten 
op die zonering. Op dit moment is nog geen sprake 
van een Veluwebrede visie op mountainbiken en 
mountainbikeroutes.  

Routebureau Veluwe neemt nu het initiatief om 
in overleg met terreinbeheerders, gemeenten en 
provincie die grote mountainbikevisie op te stellen. 
Wanneer die er is, kunnen lokale initiatieven worden 
getoetst en afspraken worden gemaakt over werk-
wijze en beleid rond beheer en promotie.

ROUTEBUREAU 
VELUWE 
ZET KOERS UIT

•  Routenetwerken inzetten voor  
ontwikkeling van nieuwe merken

•  Bewaking van balans tussen routes  
en natuur/ecologie

•  Spreiding bezoekers middels route- 
structuren

•  Voorkoming van conflicten tussen  
gebruikersgroepen

• Beheer en onderhoud routes
• Marketing en promotie van routes

WAT DOET HET  
ROUTEBUREAU VELUWE?
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Grazende koeien in de wei, akkers vol met 
tarwe, vlinders op bloeiende hagen, dichte 
bossen als leefgebied voor veel wildsoorten: 
een prachtig beeld. Precies zoals wij dat  
allemaal graag zien. En wat alle toeristen  
op de Veluwe zo aantrekkelijk vinden, dat 
menigeen hier graag terugkomt. Dat willen 
we natuurlijk graag zo houden! Daar kan je 
als ondernemer je steentje aan bijdragen. 
Wie zorgt dat hij in zijn bedrijf met Veluwse 
streekproducten werkt, draagt daar automa-
tisch aan bij.

Wat voorbeelden: het brood dat Bakker Piet 
in Elspeet bakt, wordt gemaakt van tarwe. 
Die tarwe groeit op graanvelden in de 

omgeving van Elspeet. De Stroese dame,  
de biologische kaas uit Stroe, wordt gemaakt 
van de melk van Veluwse geiten. Die geiten 
grazen op de weides in de omgeving van  
de boerderij. En Slagerij ter Weele in Oene 
betrekt zijn vlees van stieren die grazen op 
de sappige weiden in de buurt van Veessen.

Zet je als ondernemer die streekproducten in 
je winkel, of verwerk je ze in de gerechten 
op je menukaart, dan lever je zo een bijdrage 
aan de Veluwse economie en daarmee ook 
aan het behoud van ons mooie Veluwse  
landschap! Wil je weten welke Erkende 
Veluwse Streekproducten er zijn, kijk  
dan op erkendveluwsstreekproduct.nl. 

EET JE UITZICHT...
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VOORZITTER VELUWE ALLIANTIEVITAAL LANDSCHAP
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WAT IS DE VELUWEALLIANTIE?
‘Dit is een bondgenootschap dat bestaat uit afgevaardigden van de 21 gemeentes  
op de Veluwe, recreatieondernemers, grote attracties, provincie, lokale belangen- 
organisaties en terreinbeheerders.’

WAT IS HET DOEL VAN DE VELUWEALLIANTIE?
‘Ons doel is om door intensieve samenwerking de Veluwe-op-1 te houden. Niet alleen 
nu, maar ook over tien jaar. Daarvoor hebben alle partijen geld en capaciteit beschik-
baar gesteld.. Bijvoorbeeld voor het project Vitale Vakantieparken. Maar ook voor 
kleinschaligere projecten, bijvoorbeeld op het gebied van bewegwijzering, zodat je in 
Lunteren dezelfde routemarkeringen hebt als in Nunspeet.’

HOE GAAT DAT IN Z’N WERK?
‘De VeluweAlliantie heeft het VeluweTeam in het leven geroepen voor het  
dagelijkse werk. Het team bestaat uit vijf mensen, uitgeleend door de diverse  
gemeentes. Zij initiëren, coördineren en ondersteunen de verschillende projecten.’

EN WAT IS JOUW ROL?
‘Ik ben onafhankelijk voorzitter van het dagelijks bestuur van de VeluweAlliantie, de 
VeluweBoard genoemd. Verder werk ik als ambassadeur van de regio in Den Haag en 
in Brussel. Daar liggen budgetten voor toeristische ontwikkeling en die kunnen we 
goed gebruiken om ons doel te bereiken.’

HOE KIJK JE AAN TEGEN DE SAMENWERKING MET VISITVELUWE?
‘De samenwerking met VisitVeluwe verloopt heel natuurlijk. Vanuit de VeluweAlliantie 
doen we niet aan marketing, daarom is de rol van VisitVeluwe essentieel. Het is heel 
belangrijk dat er één organisatie is die deze streek in de markt zet. Dat moeten we 
koesteren en verder ontwikkelen. En daar zie ik in de regio gelukkig ook een breed 
draagvlak voor.’

KENNIS-
MAKEN 
MET...

Wie > Willem Bijleveld

Was > Directeur Openluchtmuseum

Is nu > Voorzitter VeluweAlliantie



TOGETHER  |  VISITVELUWE TOGETHER  |  VISITVELUWE20

VELUWE ONDER DE LOEP
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               ie met een vergrootglas op de Veluwe de  
               plekken met een toeristische potentie 
bekijkt, komt tot verrassende ontdekkingen. Er is 
op de Veluwe één groot centraal deel, zeg maar het 
Veluwe-massief, met daaromheen een serie van 
gebieden die ieder een eigen karakter vertonen. 
Het Veluwe-massief vertegenwoordigt datgene wat 
de gemiddelde toerist aantrekt op de Veluwe: een 
gebied met prachtige ongerepte natuur, bossen en 
veel soorten wild. De gebieden eromheen hebben 
elk een ander, eigen karakter en trekken daarmee 
ook toeristen: de randmeren met hun stranden en de 
oude Zuiderzeekust, de Hanzesteden, de IJsselvallei, 

de Veluwezoom en de Gelderse Vallei. Het midden-
deel, het Veluwe-massief heeft op zijn beurt weer 
zoveel potentie en variatie dat je dit gebied in wel 
tien sferen kunt definiëren. 

Deze objectieve gebiedsanalyse is, op initiatief van 
de VeluweAlliantie, gemaakt door externe adviseurs 
en in de eerste maanden van dit jaar met de belang-
rijkste stakeholders op de Veluwe gedeeld. Overal 
is de analyse enthousiast omarmd. VisitVeluwe had 
de rol van adviseur in het proces. Met dit Veluws 
Recreatief Netwerk (VRN) worden de komende ja-
ren de accenten in toeristische productontwikkeling 

aangebracht. Partijen zijn er enthousiast mee aan  
de slag gegaan en ontwikkelen producten en  
samenwerkingsverbanden die aansluiten op die 
analyse. De regiocoördinatoren van VisitVeluwe 
hanteren de uitgangspunten van het VRN nu als 
leidraad voor hun gesprekken met de toeristisch 
ondernemers op de Veluwe. 

Hoe werkt het VRN in de praktijk? Een voorbeeld: 
Rondom het Apeldoorns Kanaal in de buurt van 
Eerbeek en Dieren speelt het industriële verleden 
van de Veluwe een belangrijke rol. Je vindt hier 
papierindustrie, waarbij het Kanaal een belangrijke 

rol speelde bij de aan- en afvoer. Het zuivere  
water uit de beken en sprengen in de omgeving was 
van belang bij de papierproductie. En vlakbij vind je 
de stoomtrein. Breng je al die aspecten met elkaar 
in verband, dan krijgt de oude papierfabriek De  
Middelste Molen bij Loenen meer mogelijkheden 
om zich te verbinden aan het karakter ‘De Industriële  
Veluwe’. De combinatie van natuur ontdekken 
binnen een context van industrieel verleden zal ook 
andere ondernemers inspireren om bij dit thema aan 
te haken. 

VELUWS RECREATIEF  
NETWERK LEGT ACCENTEN  
OP JUISTE PLEKKEN

W Ieder jaar houdt VisitVeluwe een Ambassadeursdag om frontofficemede- 
werkers te informeren over nieuwe ontwikkelingen. Afgelopen voorjaar  
was die dag bij Burgers’ Zoo in Arnhem.  
Op de informatiemarkt gaven ruim veertig toeristische attracties een  
inkijkje in hun plannen voor 2018. De deelnemers aan de dag kregen ook  
een kijkje achter de schermen bij Burgers’ Zoo, waar de nieuwe Mangrove 
voor het publiek was geopend. In het plenaire deel gaf VisitVeluwe een  
workshop over de Belgische gast: de verschillen in denkwijze en benadering 
werden op aansprekende en humoristische wijze aan de bezoekers toege-
licht. In 2019 is er opnieuw een Ambassadeursdag. Deze wordt gehouden  
op dinsdag 19 maart 2019. Reserveer deze datum alvast in je agenda.

Een keer per jaar wordt het Veluwecongres gehouden, georganiseerd door het Veluwe 

Team in nauwe samenwerking met VisitVeluwe. Op het congres worden actuele  

thema’s gedeeld en is er ruimte om mee te praten over de toekomst. Via verschillende 

vormen van interactie kan ieder zijn mening geven over tal van onderwerpen.  

Dus, belangrijk om nu vast te noteren: het Veluwecongres 2019 op 14 maart 
2019. De locatie wordt nog nader bepaald. In april 2018 was het congres bij de  

Heerlickheijd van Ermelo. Meer dan 350 man praatte toen mee over een scala aan 

onderwerpen, waaronder het streekmerken-onderzoek van Hendrik Beerda wat op 

pagina 4-5 wordt beschreven. 

AMBASSADEURSDAG 2019

PRAAT MEE OVER  
DE TOEKOMST VAN  
DE VELUWE

Bijeenkomst 24 mei 2018
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VELUWS 
GASTHEER
SCHAP 
ANNO 2019

Naast teksten en beelden zijn duidelijke en  

uitnodigende toeristische kaarten een belangrijk  

tool voor de bezoeker om zich binnen de Veluwe  

te kunnen oriënteren. Toon met behulp van aan- 

trekkelijke illustraties in de kaart, op overzichtelijke 

wijze, de diversiteit en veelheid aan toeristische  

hotspots op de Veluwe. Wil je gebruik maken van  

de toeristische kaarten of de losse iconen? Neem  

dan even contact op met je regio coördinator.

Huisstijlgids 2018  |  9/14TERUG NAAR INHOUD 

LOGO EN TOEPASSINGEN

Het logo van de Veluwe bestaat uit een strak vormgegeven woordbeeld 

(lettertype SciFly) en wordt als basis gebruikt in de kleur groen. Het logo 

wordt bij voorkeur gebruikt op een witte achtergrond. Als variant kan het 

logo ook diapositief worden gebruikt in een groen of zwart achtergrond-

vlak(je). De verhoudingen van het vlakje worden afgeleid van de x-hoogte 

van het logo (zie onder). In de magazines wordt het logo in grijs (50%) als 

chapeau gebruikt. Deze ‘neutrale’ versie voorkomt dat het logo qua kleur 

niet gaat ‘vloeken’ met het kleurgebruik van de pagina/spread. Verder zal 

deze variant niet worden gebruikt.

Het logo wordt NIET zonder 

achtergrondvlak over/in een 

foto geplaatst (zie onder). Wel 

is het mogelijk het logo met 

eventuele tekst in een kleur-

balk te plaatsen (zie rechts).

x-hoogte

Het logo in juiste proporties in een witte balk over een foto geplaatst

Het logo in juiste proporties in een witte balk over een foto geplaatst

Het logo in juiste proporties in een witte balk over een foto geplaatst

TO GUIDE | VELUWEZOOM 

Het Nationaal Park Veluwezoom heeft 
met ruim 5100 hectare bos, heide, zand-
verstuivingen en statige landgoederen 
de natuurliefhebber veel te bieden. Je 
wandelt of fietst hier door bossen met 
oude beuken, heuvels met schitterend 
uitzicht over de uitgestrekte heidevelden 
en het uiterwaardgebied van de IJssel. 
Het is hier genieten van stilte, rust en als 
je geluk hebt... Schotse Hooglanders, her-
ten, reeën en wilde zwijnen. Op diverse 
plaatsen zijn observatieposten zoals De 
Elsberg en de Emma-Piramide. Tijdens 
een wandeling over de heide heb je grote 
kans de schaapskudde met herder tegen 
te komen!

HET PAARSE 
RANDJE VAN 
DE VELUWE

In het Nationaal Park ligt de 
beroemde Posbank. Bij helder 
weer kijk je meer dan 20  
kilometer ver. Het wordt vaak 
een van de mooiste plekken 
van Nederland genoemd. Zeker 
wanneer in augustus de heide-
vlakte prachtig paars kleurt.

VELUWEZOOM

VELUWETRANSFERIUM 
POSBANK
Veluwetransferium Posbank is de 
meest geschikte uitvalsbasis voor 
een dagje Nationaal Park Veluwe-
zoom. In het bezoekerscentrum 
krijg je alle informatie over het 
gebied. Ernaast ligt een 

educatieve tuin van het IVN 
Vereniging voor Natuur- en 
Milieueducatie. Voor een hapje en 
een drankje kun je bij Brasserie 
Veluwezoom met mooi weer 
heerlijk buiten zitten. Kinderen 
kunnen zich uitleven in de 
speeltuin die geschikt is voor 

kinderen met- en zonder beperking. 

Wil je lekker actief het gebied ont-
dekken? Al ruim 25 jaar organiseert 
Veluweactief.nl diverse activiteiten 
in de vrije natuur. Voor een uurtje 
tot een hele dag, voor elk budget.

Adres: Veluwetransferium  
Posbank en VeluweActief 
Heuvenseweg 5a Rheden

Openingstijden:
di t/m zo 10.00 - 17.00 uur

> veluwetransferiumposbank.nl 
> veluwactief.nl

VELUWENATUUR  
ZELF ONTDEKKEN 

De beste routes voor flora,  
fauna en het unieke Veluwse 
landschap vind je in de  
Crossbill Guide Veluwe.  
In 22 routes en talrijke tips 
vind je de meest bijzondere 
natuur van de Veluwe. Ge-
schikt voor iedereen die meer 
wil ontdekken op de Veluwe, 
van ‘casual’ liefhebber tot 
‘hardcore’ vogelaar. Deze rou-
tes zijn nu ook in de (gratis) 
app te downloaden. Uniek 
aan deze app is dat je gewe-
zen wordt op de flora, fauna 
en landschappelijke bijzon-
derheden in het seizoen dat 
je de route doet. Verder zitten 
er tal van waarnemingstips 
in en informatie over hoe en 
waar je planten en dieren 
kunt vinden. 

>  crossbillguides.nl/ 
bookstore/veluwe

Vanuit de omliggende dorpen 
kun je het Nationaal Park 
betreden voor je wandel-, fiets- 
of mountainbiketocht. Er zijn 
diverse parkeerplaatsen.

3736 TOERISTISCHE INFOGIDSTOERISTISCHE INFOGIDS

6/10

helft van de 
letterdikte

Huisstijlgids 2018  |  5/14TERUG NAAR INHOUD 

BEELDMATERIAAL

Een foto of video zegt vaak meer dan 1000 woorden. 

Naast informatie dient de foto of video vooral het  

gevoel en de sfeer van de Veluwe over te brengen. 

Een handig tool hierbij zijn de Veluwe merkwaarden:  

‘verrassend, ontwikkelend, uitnodigend, hulpvaardig 

en samenwerkend’. Kies voor beeld waarbij de  

bezoeker in interactie is met de omgeving én hierbij 

de fotograaf of cameraman ‘toelaat’. Dus geen  

beelden van mensen die de camera de rug toekeren. 

Er is een (steeds groeiende) beeldbank met  

aantrekkelijke beelden die de diversiteit en veelheid 

van toeristische mogelijkheden op de Veluwe in 

beeld brengt. Zoek je specifiek beeldmateriaal?  

Neem dan contact op met je regio coördinator  

van VisitVeluwe. 
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MERKACTIVATIE VELUWE

De Veluwe is het sterkste streekmerk van 

Nederland volgens onderzoek (november 

2017) van Hendrik Beerda. Hieruit blijkt dat 

de Veluwe zo’n krachtig merk is, omdat de 

meeste mensen een zelfde associatie  

hebben bij de ‘Veluwe’. En het feit dat  

zoveel mensen een eenduidig beeld hebben, 

is een groot goed waar we zorgvuldig mee 

om moeten gaan!

Het Veluws Recreatief Netwerk (VRN) is 

een hulpmiddel om focus, samenhang en 

samenwerking te realiseren binnen het 

gebied. De VRN is een verbindend concept 

om vraaggerichte productontwikkeling te 

stimuleren, maar ook de natuurlijke  

kwaliteiten van de Veluwe te versterken. 

Om het merk Veluwe verder te activeren is 

het van belang om samenhangende  

activiteiten, producten en diensten te  

ontwikkelen die passen binnen de merk- 

belofte van de Veluwe. Concreet betekent 

dit bijvoorbeeld; dat een accommodatie 

moet aansluiten op de wens van de  

bezoeker, passend binnen het merk Veluwe. 

Maar bijvoorbeeld ook evenementen of 

festivals die de merkbelofte van de Veluwe 

waarmaken. 

Wil je hier meer over weten of zoek je advies 

om de merkbelofte van de Veluwe te verta-

len naar jouw product of organisatie? Neem 

dan contact op met je regio coördinator van 

VisitVeluwe.

WAT IS MERKACTIVATIE?

Merkactivatie is het consequent en 
consistent aanbieden van activiteiten, 
producten en diensten die een  
positieve impact hebben op de  
beste Veluwe beleving. 
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           teeds meer Veluwse partijen omarmen de gezamenlijke visie
           voor de merkpositie van de Veluwe. Van belang is dat ook het 
lokale gastheerschap op een zelfde manier wordt aangepakt.  
De consument wordt verleid tot een bezoek of een vakantie op de 
Veluwe en heeft verwachtingen rondom ontvangst en vermaak – hoe 
belangrijk is het dan ook dat dit gastheerschap in dezelfde lijn ligt. 

VisitVeluwe nodigt alle lokale en regionale partijen daarom uit  
om samen te werken aan een uniforme en sterke Veluwse merkbele-
ving. Een merk staat voor de emotionele band die personen met iets 
hebben. Met een product, een organisatie, maar ook met een gebied. 
Het is het gevoel dat wordt opgeroepen en achtergelaten wanneer  
iemand met een merk in aanraking komt. Een sterk merk is authen-
tiek, onderscheidend en relevant. Het heeft aantrekkingskracht en 
bouwt voorkeur en loyaliteit. Mensen komen terug en vertellen hun 
positieve ervaringen door aan anderen. Kortom, een waardevolle 
bijdrage aan de doelstelling de Veluwe beter te op de kaart te zetten. 

Merken creëren (onbewuste) aantrekkingskracht met een duidelijk 
karakter, net als bij mensen. Als dit merk-karakter in alles wordt  
doorgevoerd zullen bezoekers dit herkennen. Dit schept vertrouwen, 
geeft een positief gevoel en versterkt de binding met het merk.  
Dat is precies wat we willen bereiken met het merk de Veluwe.  
VisitVeluwe heeft speciaal voor de Veluwse partijen een huisstijlgids 
gemaakt. Daarin staan lettertypes, kleuren, logo’s en fotomateriaal. 
Lokale marketingorganisaties kunnen hiervan gebruik maken.  
Zo bouwen we met elkaar aan dat gelijkluidende gezicht, dat  
voor alle bezoekers herkenbaar is. 

Ook VisitVeluwe hanteert de gids in al zijn uitingen, niet alleen 
in zijn regionale producties maar ook voor producten die voor de 
verschillende plaatsen op de Veluwe worden gemaakt. De minimaps, 
onder andere uitgebracht voor Apeldoorn, Barneveld, Ede en Voorst 
zijn daar goede voorbeelden van. Wat vervolgens ook van belang is, 
dat we met elkaar ons heroriënteren op het gebruik van drukwerk. 
Gedrukte producten hebben anno 2018 een rol als inspirator om een 
thema op de Veluwe te kunnen beleven. Anderzijds kan een druk-
werk fungeren als praktische gids voor uitstapjes in de omgeving. 
Oplages zijn niet onbeperkt – wees dus bewust welk drukwerk je 
wanneer onder de aandacht van je gasten wilt brengen. 

Voor meer informatie en de huisstijlgids kijk op  
partners.visitveluwe.nl

In het voorjaar van 2018 was de Veluwe film WILD ‘Bonte families  
op de Veluwe’ te zien in 60 bioscopen door heel Nederland.  
De film ‘ademt’ de Veluwe en is een prachtig Veluwe visitekaartje.  
In WILD volgt de kijker gedurende de vier jaargetijden de verhalen 
van drie hoofdrolspelers: de vos, het edelhert en het wilde zwijn.  
Je ziet de dieren jongen krijgen, die opgroeien naar volwassenheid.  
De recensies op de familiefilm waren lovend. “Een betoverende  
natuurdocumentaire die je meteen zin geeft de wandelschoenen  
aan te trekken” aldus de Telegraaf.

Afgelopen zomer was de film uit de bioscopen verdwenen, maar  
konden Veluwenaren en toeristen de film op een bijzondere manier 
beleven. Op diverse plekken waren er verschillende buitenvoorstel-
lingen. Op de bijzondere buitenlocaties genoot de kijker vanaf het 
moment dat de avondschemering invalt van de meest spectaculaire 
beelden van de bewoners van de Veluwe. Naast het vertonen van 
WILD in de buitenlucht werden er aanvullende acties, activiteiten  
en arrangementen geïnitieerd die het Veluwegevoel en de samen- 
werking tussen de Veluwse ondernemers versterkten. VisitVeluwe 
heeft de film het afgelopen jaar flink onder de aandacht gebracht  
van het publiek en ondernemers gestimuleerd aan te haken op het 
thema. 

Om het Veluwegevoel nog verder te versterken en seizoenverlenging 
te creëren, is er in het najaar van 2018 extra aandacht voor een aantal 
WILD evenementen. In oktober vinden de drie evenementen plaats: 
de Wilddagen, Roots in the Woods en het Störrig Festival. 
VisitVeluwe zorgt voor extra communicatie rondom deze drie  
evenementen. 

WILD: HET CENTRALE 
THEMA VAN 2018

S

30 FIETSROUTES

2018

i

Meer routes op routesopdeveluwe.nl

30
ROUTES

TOERISTISCH INSPIRATIEMAGAZINE 2019

DIT IS EEN
VOORBEELD

COVER

CONCEPT



TOGETHER  |  VISITVELUWE TOGETHER  |  VISITVELUWE24

GELDERLAND LEVERT JE MOOIE STREKEN
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DE VELUWE IN CAMPAGNE  
GELDERSE STREKEN
Met de campagne ‘Gelderland levert je mooie streken’ zet VisitVeluwe, samen met de andere 
Gelderse streken, in 2018 en 2019 wederom in op het vergroten van het bezoek aan de Veluwe. 
Binnen de multimediale campagne krijgen individuele partners zichtbaarheid om met elkaar 
de kracht en diversiteit van de regio te tonen, zoveel mogelijk aansluitend bij het DNA van 
de Gelderse streken. De kern van de aanpak is het verbinden van de partners middels ‘online 
verhalen’. Zo versterken zij elkaar en geven samen de thema’s vorm waarmee we de Gelderse 
streken in de spotlight zetten (Actief in de natuur, Eropuit met kinderen, Cultuur proeven,  
Lekker eten & ontspannen), met als doel dat de bezoeker langer verblijft, meerdere partners  
bezoekt en meer geld uitgeeft. Deze verbindingen maakt VisitVeluwe waar het kan en waar 
het logisch is. Zo kunnen attracties bijvoorbeeld prima aan verblijfsaccommodaties worden  
gekoppeld in verhalen. Met een persoonlijke aanpak, staan we online continue in contact met 
de (potentiele) bezoeker om op het juiste moment, met de juiste boodschap de juiste doelgroep 
aan te spreken. Tegelijkertijd wordt er prominent ingezet op naamsbekendheid/awareness. 
Middels een cross-mediale aanpak worden de belangrijkste thema’s uitgelicht. Onder ande-
re door radioflights op nationale en regionale zenders. Contentintegratie op externe kanalen 
krijgt een steeds grotere rol.  

In 2019 worden de campagnemerken verder uitgebouwd. Dat betekent dat er drie  
themacampagnes zullen zijn: 

  ‘Spring op de fiets in de Gelderse streken!’ 
  ‘Groot Gelders Avontuur’
  ‘Ontdek het Gelderse goud… Kom wandelen in de Gelderse streken!’.

Per campagne wordt de inzet van de middelenmix bepaald, kijkend naar de vraag  
van zowel de potentiele bezoeker als toeristisch bedrijfsleven. In het najaar wordt het publiek uitgeno-

digd om wandelroutes in de Gelderse 
streken te lopen. In vier video’s worden 
de highlights en de schoonheid van 
iedere streek getoond. Er verschijnt een 
gedrukte wandelgids maar de routes zijn 
ook online terug te vinden. De campag-
ne wordt ondersteund met adverten-
ties in Telegraaf Vrij, TourActief en UIT 
Magazine. Middels nieuwsbrieven en 
social media worden video’s en artikelen 
gepresenteerd. 

GELDERLAND LEVERT JE MOOIE STREKEN...
VELUWE  |  REGIO ARNHEM  |  RIJK VAN NIJMEGEN  |  RIVIERENLAND  |  ACHTERHOEK

EROPUIT MET DE  
KINDEREN
In de zomer van 2018 hebben 
activiteiten voor gezinnen met 
kinderen centraal gestaan.  
In het najaar worden opnieuw  
influencers uitgenodigd voor 
trips wat  extra aandacht op 
blog-platforms zal opleveren.  
De Veluwe is met zijn rijke  
aanbod aan kinderattracties 
sterk in het Groot Gelders  
Avontuur vertegenwoordigd.

DOELGROEPSEGMENTATIE GELDERSE STREKEN

4 X NAJAAR IN DE GELDERSE STREKEN

CULTUUR PROEVEN IN DE GELDERSE STREKEN

ONTDEK HET  
GELDERS GOUD

De Nederlandse consument 
wordt uitgenodigd om in het 
najaar cultuur te komen proeven 
in de Gelderse streken. Hij wordt 

hiertoe uitgenodigd met video’s 
van kastelen, buitenplaatsen en 
landgoederen. De video’s wor-
den via social media gedeeld en 

krijgen een plekje op de website.  
In het Museumtijdschrift is er 
ook volop aandacht voor het 
culturele aanbod op de Veluwe.  

Afgelopen jaar is in samenwerking met 
Motivaction gekeken naar de kansrijke 
doelgroepen voor de Gelderse streken op 
basis van het Mentality-model (gebaseerd 
op persoonlijke opvattingen en waarden die 
aan de levensstijl van mensen ten grondslag 
liggen). Deze informatie is gekoppeld aan de 
ge-update Leefstijlen, waarbij een set  

persona’s is ontwikkeld op basis van de 
Leefstijlen. In het najaar van 2018 zullen 
Gelderse strekenpartners getraind worden 
middels workshops, waarbij partners  
geholpen worden inzicht te krijgen in de  
verschillende doelgroepen en richting te 
geven aan de doelgroepen die passen bij  
hun organisatie/onderneming. Tevens  

kunnen zij aan de slag gaan met hun data 
(bv. postcodes), zodat zij aanbod en  
communicatie kunnen afstemmen op de 
juiste doelgroep en dus effectief kunnen 
gaan communiceren. In 2019 wordt hier  
verder invulling aan gegeven. 

LEKKER ETEN EN ONTSPANNEN
In het najaar is er veel aandacht voor het thema Lekker  
eten & ontspannen. Door middel van video’s laten Veluwse 
chef-koks zien hoe zij hun streekproducten bereiden, welke  
ingrediënten zij kiezen, waar die vandaan komen en vooral  
ook hoe ze in het restaurant worden gepresenteerd.  
Restaurant Planken Wambuis en Ecofields zijn in 2018 in  
de video’s opgenomen en gepromoot. Ook de mooiste  
smaakevents van de Gelderse streken worden middels  
video gepromoot. Voor de Veluwe is dat het Störrig Festival  
in Ede waarvan tijdens de eerste editie een prachtige promo  
is gemaakt. Met het plaatsen van reportages in culinaire  
bladen (ZIN, Foodies) wordt extra aandacht voor streek- 
specialiciteiten gevraagd.
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BEZOEKERS NÓG  
BETER KENNEN

NBTC Holland Marketing en MarketingOost ontvangen op 9 oktober 2018  
internationale touroperators, uit o.a. Duitsland, Groot-Brittannië en China,  
tijdens de HollandCity Global Travel Trade Show. Het evenement heeft als  
doel om Nederland bij internationale reisorganisaties op de kaart te zetten  
als inspirerende reisbestemming. MarketingOost biedt een gevarieerd  
programma waarmee de reisorganisaties kennismaken met o.a. Zwolle, de  
Hanzesteden en de Veluwe. VisitVeluwe verzorgt het Veluwse deel van het  
programma. Het programma brengt verschillende HollandCity-verhaallijnen  
in beeld. Denk aan Hanzesteden, Nederland Waterland, Van Gogh en de  
Kastelen verhaallijn. Deze thema’s zijn aanleiding voor buitenlandse bezoekers 
om ook de minder bekende plekken en regio’s van Nederland te bezoeken.  
De touroperators krijgen op de tradeshow een workshop waarop één-op-één  
afspraken tussen de internationale reisorganisaties en de Nederlandse  
reisindustrie worden georganiseerd. Voorafgaand en aansluitend aan de  
workshop vindt een familiarisation (Fam) trip plaats. Een ontspannen setting  
om zaken te doen met de reisindustrie. Er worden zo’n 120 internationale  
touroperators in Zwolle verwacht; in de meeste gevallen vertegenwoordigd  
door de general manager, productmanager of salesmanager. 

Het doel van VisitVeluwe is bezoekers trekken die meer spenderen, 
langer verblijven en terugkomen. Dan is het wel belangrijk om te 
weten wie die bezoekers nou precies zijn. Om welke reden stappen 
ze in de auto of trein om naar de Veluwe toe te gaan? Wat vinden ze 
interessant, mooi en wat zoeken ze op de Veluwe?

Met gespecialiseerde bureaus doet VisitVeluwe hier onderzoek naar.  
Die expertise combineert VisitVeluwe met eigen onderzoek, zodat er een 
goed en compleet beeld ontstaat van de (gedroomde) bezoekerspopu- 
latie. Daar stemt VisitVeluwe dan haar activiteiten en plannen op af. 

ACTUALISATIE LEISURE LEEFSTIJLEN
Om meer te kunnen zeggen over de wensen, motieven en interesses 
van de (potentiële) bezoekers, gebruikt VisitVeluwe een doelgroep 
indeling op basis van leisure leefstijlen. Deze methode is tien jaar  
geleden ontwikkeld door RECRON en de afgelopen maanden geactu-
aliseerd door onderzoeksbureau SAMR Marktvinders, in opdracht van 
acht samenwerkende provincies, waaronder Provincie Gelderland.  
Zodat overheden, organisaties en ondernemers, een beter inzicht  
krijgen in de actuele vrijetijdswensen- en behoeften van Nederlanders.

Belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen decennium maakten 
een actualisatie van de leefstijlen nodig. Tien jaar geleden maakten 
50-plussers bijvoorbeeld nog nauwelijks gebruik van sociale media. 
Een medium als Hyves was destijds groot, terwijl actiesites als  
Vakantieveiling.nl of Groupon nog niet eens bestonden.  
Tegenwoordig boekt een deel van de consumenten vakanties of  
uitjes via dit soort sites.

DE NIEUWE LEEFSTIJLVINDER
De zeven doelgroepen van de vernieuwde Leefstijlvinder Vakantie  
en Vrije tijd, zijn inzichtelijk op de website leefstijlvinder.nl.  
De komende maanden gaat VisitVeluwe de onderzoeksresultaten 
opnemen in haar marketing en communicatie strategie, vertalen  
naar praktische tools en hoor je nog veel meer hierover.
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GLOBAL TRAVEL  
TRADE SHOW  
IN ZWOLLE

De afgelopen jaren zijn er in Gelderland verschil-
lende grootschalige fietsevenementen gehouden. 
Denk aan de start van de Giro d’Italia in 2016  
en het fietscongres VeloCity, vorig jaar in Arnhem 
en Nijmegen. VisitVeluwe acht de tijd rijp om nu 
ook fietstouroperators voor de Veluwe te interes-
seren, zodat zij de regio in hun toekomstige 
reisprogramma’s gaan verwerken.  
Daarvoor heeft VisitVeluwe de Cycle Summit  
in 2018 naar de Veluwe weten te halen. Dit jaar-
lijkse congres laat deelnemende internationale  

fietstouroperators kennismaken met minder  
bekende plekken in bekende destinaties.  
De Nederlandse kust en Amsterdam zijn bij  
menig touroperator bekend – de Veluwe met  
zijn hoogwaardige fietsvoorzieningen is door  
hen nog vrijwel onontdekt. Dit congres in  
oktober 2018 beoogt dat te veranderen. 

Van 3 tot en met 7 oktober 2018 vindt het  
kennismakingsprogramma plaats. Er is ruime 
aandacht voor de binnenstad van Arnhem met 

een rondleiding door de binnenstad, een  
ontvangst inclusief diner bij Dudok, bezoek  
aan Airborne at the Bridge, fietsen over de Mossel 
in Ede richting Het Nationale Park De Hoge  
Veluwe. Ook zijn er speeddates met Veluwse 
hoteliers opgenomen, waarin de kansen voor 
samenwerking in beeld worden gebracht.  
Het congres is op 8 en 9 oktober 2018 in Hotel 
Bilderberg te Oosterbeek.  

Bekijk het programma op cyclesummit.com 

CYCLE SUMMIT BRENGT VELUWE  
IN BEELD VOOR FIETSTOUROPERATORS

TIP!
                       Op woensdag 10 oktober 2018 is er een ‘meet- 
                       and-greet’ met Duitse touroperators. Veluwse  
                       verblijfsaccommodaties worden van harte uitgenodigd   
                    om hierbij aanwezig te zijn. De geïnteresseerde onder-
nemer heeft hier gelegenheid zijn bedrijf te presenteren in een korte 
speeddate. De bijeenkomst is bij Hotel De Keizerskroon in Apeldoorn. 
Aanmelden kan bij je regiocoördinator van VisitVeluwe.
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PRIJSVRAAG WINNAARS VELUWE OP 1
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UNIEK VERGADEREN MET  
OVERNACHTING MIDDEN IN  
NATIONAAL PARK VELUWEZOOM 
Boek je eigen Pop-Up Nature Office bij Buitenplaats Beekhuizen in Velp.  
Een gloednieuw park (‘glamping only’) is dé plek voor je zakelijke event.  
Vergader in de groepstent, dineer onder de sterren en praat na bij het 
kampvuur. En overnacht comfortabel in één van de 43 Pods en Lodge- 
tenten, allemaal met privé-sanitair. Restaurant WOODZ serveert ontbijt, 
lunch, borrel en diner. 

Zie buitenplaatsbeekhuizen.nl

De Veluwe is in 2016 verkozen tot één van 
de mooiste natuurgebieden van Nederland. 
Naast het winnen van deze eretitel ontving de 
Veluwe ook een geldbedrag van 300.000 euro, 
bedoeld om de Veluwe nog mooier en aan-
trekkelijker te maken. De provincie schreef op 
verzoek van de VeluweAlliantie een prijsvraag 
uit voor innovatieve ideeën. Uit het hele land 
kwamen ruim 300 inzendingen binnen. Die 
varieerden van apps en afgelegen vakantie-
huisjes tot de herintroductie van kangoeroes. 
Één ding hadden ze gemeen: een grote liefde 
voor de Veluwe! De aandragers van de tien 
winnende ideeën kregen elk 1000 euro en de 
mogelijkheid samen met de provincie hun idee 
uit te werken. Dit zijn vier winnende produc-
ten die klaar zijn voor uw gast om de Veluwe 
nog aantrekkelijker te maken!

www.ivn.nl

Weet jij hoe het voelt om languit op 
je rug in het gras te liggen en naar de 
wolken te kijken? Om over paadjes te 
struinen, verstoppertje te spelen en 
urenlang hutten te bouwen?

Met IVN Natuureducatie ontdekken 
kinderen én ouders hoe leuk 
buitenspelen is. Want spelen in de 
natuur is goed voor kinderen. Het 
maakt kinderen creatiever, slimmer, 
zelfverzekerder en fitter.

De natuur beleven is niet moeilijk, 
niet ver weg en je hoeft er geen hele 
dag voor uit te trekken (tenzij je daar 
zin in hebt natuurlijk). Ook in je eigen 
omgeving, vlak voor de deur, is van 
alles te beleven!

Beleef de natuur!

  /IVNNatuureducatie  

 @IVNNederland

      @IVNGelderland

IVN inspireert kinderen en ouders met 
weetjes, tips, doe-ideeën en activiteiten om 
samen de natuur te ontdekken.

ZOEKKAART
Planten op  
de Veluwe 

 Verschillende landschappen,  

 verschillende planten! 

Bijzondere planten  
van de Veluwe
De Veluwe is één van de grootste 
en mooiste natuurgebieden 
van Nederland. Je vindt er 
veel verschillende soorten 
landschappen,  zoals stuifzand-
gebieden, heuvels, bossen en 
heidevelden. 

Omdat er zoveel verschillende 
landschappen zijn, zie je er ook 
veel dieren en planten!

Planten zijn hartstikke belangrijk. 
Mensen en dieren hebben 
planten nodig als voedsel, maar 
planten zorgen ook voor zuurstof, 
zodat we kunnen ademen.

Je kunt op de Veluwe allerlei 
planten vinden: groot of klein, 
fel gekleurd of grauw, met een 
lekkere of juist een vieze geur. Je 
kunt het zo gek niet bedenken! In 
elk type landschap vind je andere 
planten. Deze zoekkaart helpt je 
met het herkennen van planten 
op de Veluwe.

Wat is een plant? 
Bomen, struiken, kruiden, cactussen 
en mossen: ze zien er verschillend uit, 
maar het zijn allemaal planten! 

Om te groeien hebben planten zonlicht, 
water en koolstofdioxide (een stofje 
dat in de lucht zit) nodig. Met deze 
ingrediënten doet de plant iets magisch. 
De plant maakt er eten van in de vorm 
van suikers, zodat hij kan groeien. Dit 
heet fotosynthese. 

Als de plant de suikers gemaakt heeft, 
blijft er zuurstof over. Via kleine gaatjes 
in het blad ontsnapt de zuurstof. 

Zo komt de zuurstof in de lucht terecht. 
Klaar voor ons om in te ademen! 

Natte heide vind je rondom vennen. Een 
ven is een klein, meestal ondiep meer. Er 
groeien bijzondere planten in het natte 
heidelandschap. Die planten hebben 
geleerd om van weinig voedsel te leven.
 
Je vindt er onder andere vleesetende 
planten, die insecten eten om aan extra 
voedsel te komen! 

Dit landschap herken je aan het zand op 
de grond en aan de lage struiken die er 
groeien. 

Omdat er nauwelijks voedsel en water 
in de bodem zit, groeien hier alleen 
planten die weinig voedsel nodig hebben. 
Bijvoorbeeld heideplanten, die aan het 
einde van de zomer paars kleuren! 

Loofbomen zijn bomen met bladeren. 
Eiken, berken, beuken en iepen zijn 
allemaal loofbomen. In een loofbos vind 
je vaak veel verschillende planten. 

De bladeren van loofbomen laten 
namelijk veel licht door, waardoor 
andere planten hier ook kunnen groeien. 

In een naaldbos groeien bomen met – 
je raadt het al – naalden! Naaldbomen 
staan vaak dicht bij elkaar. 

Door al die naalden valt er weinig zonlicht 
op de grond. Daarom vind je nauwelijks 
andere planten in het naaldbos. 

 Loofbos 

 Naaldbos 
 Natte heide  

 Droge heide en  
 zandverstuivingen  
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Dopheide
Ik word zo 

genoemd omdat 
mijn bloemen 

op notendoppen 
lijken! 

Jeneverbes
Vroeger waren mensen bang 
voor mij. Ze dachten dat 

tussen mijn takken en naalden 
de Witte Wieven (een soort 

heksen) woonden. 

Lijsterbes
Lijsters (en andere 
vogels) eten mijn 

bessen op. Ze poepen 
de zaadjes op andere 
plekken weer uit. 

Uit die zaden groeien 
nieuwe lijsterbessen. 

Grove den 
Bij mij zitten de naalden 

altijd per tweetal aan mijn 
takken vast!

Douglasspar
Bij mij zitten de naalden allemaal 

apart aan mijn takken vast. 

Lariks 
(ook wel  Lork genoemd)

Bij mij zitten de naalden in een 
bosje aan mijn takken vast!

Dennenorchis
Ik ben erg zeldzaam. 

 

Kraaiheid
Vogels en andere 
kleine dieren vinden 
mijn besjes heerlijk. 

 Naaldbos 

 Loofbos 

Zomereik
Ik kan heel oud 
worden. Soms 
wel 500 jaar! 

Amerikaanse eik
Ik kom eigenlijk uit Amerika. 
Maar Nederlanders vonden mij 
zó mooi, dat ze me ook in 
Nederland hebben geplant. 
Mijn bladeren hebben puntige 

vormen.

Vossenbes
(rode bosbes)

Van mijn besjes kun je 
stevige jam maken. 

Blauwe 
bosbes 

Mijn bessen zijn 
lekker en gezond 
voor dieren en 

mensen!

 Droge heide en   zand-verstuivingen 

 Natte heide 

  Struikheide
Samen met de dopheide 
zorg ik aan het einde 
van de zomer voor een 

prachtige paarse kleur op 
de heide. Ik bloei vanaf 
juli, dopheide bloeit al 

in juni.

Brem
Ik bloei tussen 
april en juni. 
Ik krijg helder 
gele bloemetjes. 

Rendiermos
Ik lijk op 

allemaal kleine 
rendiergeweitjes bij 

elkaar! 

Rode heidelucifer
Je kunt mij 

vinden in heide- en 
stuifzandgebieden, op de 

kale grond of op rottend 
hout!

Klokjesgentiaan
Meestal zijn mijn bloemen 
donkerblauw, maar soms 

zijn ze ook wit! 

Kleine zonnedauw 
Omdat er niet altijd genoeg 

voedingsstoffen in de 
bodem zitten, eet ik soms 

ook insecten!

Veenpluis
Je herkent mij aan 
mijn lange, witte 

haren. Net een pluisje! 

Pijpenstrootje
Ik kan wel een meter 
hoog worden! Vroeger 
gebruikten mensen 
mij om tabakspijpen 
schoon te maken na 

het roken.

50 DINGEN DIE JE 
VOOR JE 12E OP DE 
VELUWE MOET DOEN

Van een stuifzandberg rollen,  
ruiken aan de bloeiende heide- 
velden of ’s nachts kijken naar  
de sterren.  
In het ’50 dingen die je voor je  
12e op de Veluwe moet doen’  
doe-boek staan 50 dingen die je 
alleen (of het állerbest) op de  
Veluwe kunt doen.  
Het is een meegroei-boek, er  
staan activiteiten in die leuk  
zijn voor kleuters, maar ook  
voor oudere kinderen. 
 
Zie ivn.nl/provincie/gelderland

Met dit beleefrugzakje ontdekken 
kinderen de Veluwe en worden ze  
uitgedaagd om de Veluwe op een 
actieve en verrassende manier te  
ontdekken. Het tasje is gevuld met 
onder andere een two-way viewer  
om beestjes goed te kunnen 
bekijken, een set van drie nieuwe 
Veluwse zoekkaarten (gericht 
op wild, vogels en flora) en een 
doe-boekje.  
Recreatieondernemers kunnen het 
rugzakje aanschaffen en verhuren 
aan hun gasten, zodat kinderen en 
hun ouders zelfstandig de Veluwe 
kunnen beleven. 

Zie ivn.nl/provincie/gelderland

OP EXPEDITIE MET 
DE ‘BELEEF DE  
VELUWE RUGZAK’

Kijk voor alle ideeën op 
partners.visitveluwe.nl/winnaars-prijsvraag-de-veluwe  

EVERT, HET GROOT VELUWE  
VAKANTIE-DOEBOEK

Dit boek biedt 140 bladzijden plezier voor kinderen van negen tot twaalf 
jaar oud.  Evert het zwijn laat zien wat kinderen op de Veluwe kunnen  
ontdekken, beleven en doen. Het boek staat boordevol actie, puzzels  
en spelletjes voor buiten en binnen. Mét een prachtige poster, stickers, 

ansichtkaarten  
plus kijkdoos. Zie 
evertvandeveluwe.nl 

PRIJSVRAAG  
WINNAARS 
VELUWE OP 1
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FOOD-VALLEY
De streek rondom Ede staat bekend als de agrofood 
kennisregio, ook wel Foodvalley genoemd. Met  
een groeiende wereldbevolking blijft onderzoek  
en innovatie op het gebied van voeding essentieel. 
Daar is de Foodvalley sterk in. Tal van partijen in  
de Foodvalley, waaronder de Universiteit van  
Wageningen en het bedrijfsleven, vinden het  
belangrijk hun kennis internationaal te delen.  
Daarvoor houden zij geregeld seminars, congressen 
en symposia. Er zijn hier dan ook 30 conferentie- 
centra en 1.850 hotelbedden. Convention Bureau  

Gelderland biedt de meetingplanners een advise-
rende en ondersteunende rol in de organisatie  
van hun evenementen. 

EXPEDITIE APELDOORN
Op 29 oktober 2018 houdt het Convention Bureau 
een bijzonder event, waar meetingplanners van het 
bedrijfsleven, in een informele setting, meer kennis 
kunnen opdoen van het toeristisch product van 
Apeldoorn. Geïnteresseerden worden ontvangen  
bij Theater Orpheus, en worden er uitgedaagd voor 
een competitie. De wedstrijd prikkelt alle zintuigen 

en wordt in kleine teams afgelegd. De teams ont-
dekken spelenderwijs in 100 minuten verschillende 
locaties die Apeldoorn als congresstad te bieden 
heeft. Vervoer van de teams door Apeldoorn gaat 
per mini. De lunch is in de voormalige Zwitsal- 
fabriek, nu in gebruik als congrescentrum. De dag 
eindigt bij Radio Kootwijk met de prijsuitreiking  
en gelegenheid tot netwerken. Aan het eind van 
de dag gaat iedereen per huifkar weer terug naar 
Orpheus. Deelname is gratis.  

Meer informatie op conventionbureau.nl.

SPOTLIGHT OP 
CONVENTION 
BUREAU 
GELDERLAND 
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CONVENTION BUREAU GELDERLAND

31

Per 1 mei is Tatos Ohan de nieuwe coördinator van  
Convention Bureau Gelderland. Hij is niet alleen verant- 
woordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden van  
Convention Bureau Gelderland en het onderhouden van 
contacten met de partners, maar zet zich ook in op de  
werving van congressen naar Gelderland rondom de  
thema’s Food, Health, EMT & Sport.

NIEUWE COÖRDINATOR CONVENTION  
BUREAU GELDERLAND

Convention Bureau Gelderland promoot de Veluwe als  
bestemming voor zakelijke bijeenkomsten. Het bundelt  
het veelzijdige aanbod van zakelijke- en feestelijke  
mogelijkheden in Gelderland en geeft onafhankelijk,  
kosteloos en persoonlijk advies aan meeting planners.  
Steeds meer meeting planners weten Convention Bureau  
Gelderland inmiddels te vinden voor advies bij het  
organiseren van een bijeenkomst of voor hulp bij het  
vinden van een geschikte locatie. Bovendien organiseert  
het Convention Bureau jaarlijks diverse zakelijke bijeen- 
komsten om meer kennis over het Gelders toeristisch  
product bij meetingplanners te krijgen.
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