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De herfst op de Veluwe doet iets met je. 
Stedelijkheid en natuur vinden elkaar op een 
unieke manier tijdens dit seizoen. Kom in alle 
rust wild spotten in een van de vele uitgestrekte 
natuurgebieden en zoek daarna de gezelligheid 
op in de bruisende steden en pittoreske stadjes. 
De herfst is heerlijk hier!

De doelgroep Verbindingszoekers zijn dit najaar 
via verschillende platformen benaderd. Externe 
media zijn ingezet zoals radio, Zin, Saar en de 
Recreatiekrant. Daarnaast zijn er artikelen en 
social media advertenties op onze eigen kanalen 
om de campagne te promoten bij de juiste 
doelgroep. 

Beleef de herfst op de Veluwe



Samenvatting resultaten

Totaal bereik 

Landingspagina 22.910

Artikelen 8.068

Social media 467.626

Zin 158.422

Saar 154.440

Recreatiekrant 100.000

TOTAAL 911.466

Daarnaast hebben we met free publicity
een bereik gehaald van bijna 10,5 

miljoen. Met onze Gelderse streken 
campagne op de Nederlandse markt 
bereikten we ook nog eens ruim 18 

miljoen keer de doelgroep!

• Bijna 1 miljoen personen zijn geïnspireerd om 
de herfst te beleven op de Veluwe!

• Er zijn ruim 23.000 unieke bezoekers op de 
landingspagina geweest.

• De campagne op social media is erg goed 
verlopen met ruim 980.000 impressies en een 
bereik van ruim 467.000 mensen.

• De online artikelen bij Saar en Zin hadden 
beiden bijna een gemiddelde leestijd van 
bijna 3 minuten.



Campagnepagina

• In totaal zijn er ruim 31.000 bezoeken op de 
campagnepagina geweest, daarvan zijn er bijna 
23.000 unieke bezoekers (doelstelling 5.000)*.

• Bezoekers spendeerden gemiddeld 2 minuten en 
26 secondes op de campagnepagina.

• De meeste bezoeken zijn afkomstig uit social
media (Instagram en Facebook). Maar liefst 
13.886 bezoeken komen hier vandaan. Display 
banners (3.933) en verkeer uit de Reisroutes 
nieuwsbrief** (2.217) staan op plek 2 en 3.

• Vanuit de campagnepagina is veel geklikt naar de 
pagina’s van Ede, Heerde, Buitenplaats 
Beekhuizen, Vakantiepark De Jagerstee en 
Ermelo. 

* In oktober liep er vanuit Gelderse streken project ook op de Nederlandse en Vlaamse markt campagnes waarin verkeer werd geleidt naar 
dezelfde landingspagina (visitveluwe.nl/herfst). Hierdoor heeft de pagina extra gebruikers ontvangen.
** De reisroutes nieuwsbrief is ingekocht vanuit de campagne in Vlaanderen.



Artikelen

• Voor deze themacampagne zijn 2 artikelen geplaatst op de 
landingspagina en gepromoot op social media:
• https://www.visitveluwe.nl/artikelen/heerlijk-wild-eten-op-de-veluwe

• https://www.visitveluwe.nl/artikelen/de-leukste-herfstactiviteiten-bij-
veluwse-attracties

1 september t/m 30 november Heerlijk wild eten op de Veluwe De leukste herfstactiviteiten

Paginaweergaven 7.731 3.095

Gemiddelde leesduur 05:50 02:48

Gebruikers (uniek) 5.625 2.443

https://www.visitveluwe.nl/artikelen/heerlijk-wild-eten-op-de-veluwe
https://www.visitveluwe.nl/artikelen/de-leukste-herfstactiviteiten-bij-veluwse-attracties


Social media

• Voor de campagne zijn verschillende artikelen gepromoot via 
Facebook en Instagram. Hierbij zetten we budget in en targetten we 
specifiek op de doelgroep van de campagne. 

• In totaal zijn er bijna 980.000 impressies (doelstelling 400.00) 
behaald met een bereik van ruim 467.000 mensen (doelstelling 
200.000). 

• De gemiddelde kosten per klik liggen netjes onder de gemiddelde 
benchmark van Nederland. Namelijk 0,17 cent t.o.v. het gemiddelde 
0,44 cent op Facebook en 1,25 euro op Instagram. Deze lage 
gemiddelde kosten per klik verklaren het dubbele KPI aantal aan 
weergaven en bereik, waar we normaal rekening houden met de 
gemiddelde benchmark van Nederland.

• Deze advertenties scoorden het best:
• Wild op de Veluwe (€0,12 per weergave van landingspagina)

• Herfstvakantie tips (€0,18 per weergave van landingspagina)

• Overnachten (€0,19 per weergave van landingspagina)

Aantal posts 6

Weergaven 979.589

Bereik 467.626

Klikken op link 12.283

Likes 703

Reacties 60

Gedeelde en opgeslagen berichten 139

Gemiddelde kosten per klik €0,17



Social media – Top 3



Externe media inkoop – Zin

• Het print artikel in Zin magazine werd 
op 13 september gepubliceerd. Het 
resulteerde in een bereik van 118.000 
mensen.

• Het online artikel 
op Zin.nl kreeg 
513 unieke views 
met een 
uitstekende 
gemiddelde 
leestijd van 2 
minuten en 48 
secondes.

https://www.zin.nl/2022/09/13/herfst-op-de-veluwe/


Externe media inkoop – Zin

• De Facebook post bereikte ruim 
15.000 mensen, waarvan 245 mensen 
doorklikten op de link in de post.

• Het item in de nieuwsbrief werd naar 
30.000 abonnees gestuurd, waarvan 
54% de nieuwsbrief opende. Het item 
leverde 481 unieke clicks op naar de 
advertorial.

https://tracking.zin.nl/w/12705/9af9d446cbd829ed51267b7d5c90f2dc/0


Externe media inkoop – Saar

• Het print artikel in Saar magazine werd op 
13 september gepubliceerd. Het 
magazine heeft een geschat bereik van 
75.000 mensen.

• Het online artikel werd ook op 13 september 
gepubliceerd en had in totaal 2.649 
weergaven. De gemiddelde leestijd was erg 
goed met 2 minuten en 44 secondes.

https://www.saarmagazine.nl/herfst-op-de-veluwe-dit-zijn-de-mooiste-plekken/


Externe media inkoop – Saar

• De Facebook post creëerde een bereik van bijna 
65.000 mensen, waarvan bijna 5.500 mensen 
klikten op de link naar het artikel.

• Het nieuwsbrief item is 
verstuurd naar bijna 
12.500 mensen. De 
nieuwsbrief had een open 
rate van 56% en 
genereerde 169 clicks op 
de advertorial.

https://preview.mailerlite.com/y7s2a4m3g0/2039126718354037493/f9i9/


Externe media inkoop – Recreatiekrant

• De Recreatiekrant Veluwe heeft een oplage 
van circa 50.000 exemplaren en wordt gratis 
verspreid bij campings, bungalowparken, 
hotels, restaurants, attracties, bibliotheken, 
en VVV’s en toeristische informatiepunten op 
de Veluwe. Het bereik per editie is meer dan 
honderdduizend lezers!

• Deze editie verscheen op 10 oktober.



Extra inzet voor Ermelo

• Speciaal voor Ermelo is op Facebook en Instagram 
een extra campagne ingezet.

Ermelo

Weergaven 236.079

Bereik 99.688

Klikken op link 1.942



Extra inzet voor Burgers’ Zoo

• Aanvullend is voor Burgers’ Zoo een radio tag-on ingekocht 
bij NPO Radio 1, NPO Radio 2 en ORN. Deze spot is 60 keer 
uitgezonden. 

Ga op wereldreis bij Burgers’ Zoo. Sta oog in oog met 
verschillende diersoorten terwijl je de unieke 
natuurgebieden zelf ontdekt. Kijk op visitveluwe.nl.

• Speciaal voor Burgers’ Zoo is op Facebook en Instagram een 
extra campagne ingezet.

Burgers’ Zoo

Weergaven 183.599

Bereik 167.830

Klikken op link 364



Gelderse streken inkoop – Radio

• Van 28 september tot 4 oktober draaide een radiospot op NPO Radio 
1, NPO Radio 2 en ORN. Er zijn dankzij 420 spots ruimte 2,7 miljoen 
mensen bereikt.

Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en 
ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl.



Gelderse streken inkoop – Trouw

• Vanuit Gelderse streken is 
een spread ingekocht in de 
editie van 27 september. 
Deze editie had een bereik 
van 278.000 mensen. 



Gelderse streken inkoop – Libelle

• Vanuit Gelderse streken is een online advertorial ingekocht 
bij Libelle. Dit artikel had een bereik van ruim 5.800 lezers. 
Het Facebookbericht had een bereik van ruim 93.000 
mensen.

• De twee bijpassende native ads die via DPG verspreid 
werden zijn bijna 1 miljoen keer vertoond. 

https://www.libelle.nl/reizen/van-een-herfstwandeling-tot-het-spotten-van-de-gelderse-big-five-5x-genieten-op-de-veluwe~b0a55901/


Gelderse streken inkoop – Google display campagne

• Er zijn via verschillende kanalen display banners
ingezet om de Veluwe en bijbehorende 
campagnepagina te promoten. 

• De display banners zijn ruim 7,1 miljoen keer 
vertoond aan de doelgroep. Dit leverde 946 
klikken op.
• Qua plaatsingen zijn we vaak vertoond op ad.nl, 

limburger.nl en noordhollandsdagblad.nl

• Qua doelgroepsegmenten zijn we vaak vertoond 
onder mensen met een link met Toerisme, mensen die 
graag het nieuws lezen en reisfans.

• Op zondagen vonden de meeste vertoningen plaats.

https://bannersetje.nl/voorbeeld/3976_Veluwe_Arnhem_v4/Valuwe_set1/index.html


Gelderse streken inkoop – Google YouTube campagne

• Op YouTube is een video campagne 
uitgevoerd met deze video.

• Deze video is 243.775 keer vertoond. Hiervan 
bekeken 123.249 mensen de video in zijn 
geheel (weergaven).
• Qua doelgroepsegmenten zijn we vaak vertoond 

onder mensen met een link met Toerisme, 
mensen die graag het nieuws lezen en 
koopjesjagers.

• Op donderdagen vonden de meeste weergaven 
plaats.

https://www.youtube.com/watch?v=VSCkrvtVt3Y&force_ad_encrypted=AJ4M-R9ONbDO2991HN0E8vzRIEX_4Pq-_18aT3LcIFC4xELyCR6PM-IfiVNQO_9XkRafG2l-UupZq9aBZVDN0LdQTf30nVWnawyCltvG-RjFSOTWMX4_6GoN1G3Lx-TxNL95ZwdnH_0S5gghS2QX0z416dYA7BVAdViaKsYefepBlrJn8v8aMcpXxRvKJrE4OJhKhTxaEUrTTdkBXtuvLW96NZVSYTkyIPBB0bZtiiCScFDmIPIgg1eUnpGt8bC0Ji0PApbfDe8149Ipqy1grPjSrQdZX1C0C33HQeBrwywYqMrEMJlrS9XwewSAUWklP_Y3M6hydXUu3MqpA8y99LW7-a1G6DZGAjXXB2Of8rYJyaSWPyjZd8A%3D


Gelderse streken inkoop – Vakantieplanner

• In de Vakantieplanner zijn 5 pagina’s ingekocht. Deze vakantieplanner 
verschijnt als bijlage bij 8 New Skool Media-magazines, met een totaal 
bereik van maar liefst 1,5 miljoen consumenten.



Gelderse streken inkoop – Vakantieplanner

• Daarnaast is op de 
website van Columbus 
Magazine het artikel 
doorgeplaatst. Ook op 
hun Facebook en in 
hun nieuwsbrief is het 
artikel gepromoot. Dit 
leverde in totaal een 
bereik op van 52.414.

https://www.columbusmagazine.nl/thema/ineigenland/artikel/11543/in-eigen-land-reizen-binnen-nederland-veluwe-weekendje-weg


Gelderse streken inkoop – Outdoor + Geofencing

• Vanaf 27 september hebben we een week 
lang een grote outdoor campagne gevoerd 
met 275 abri’s door heel het land. Hiermee 
zijn ruim 4,3 miljoen mensen bereikt.

• Als aanvulling hierop liep een geofencing
campagne. Deze online campagne heeft de 
doelgroep geretarget (die binnen een 
straal van 100 meter bij ‘onze’ poster is 
geweest) via banners op diverse websites. 
Hiermee zijn nog eens 200 duizend 
mensen bereikt.



Gelderse streken inkoop – Social media (extra)

• Vanuit Gelderse streken zijn extra betaalde advertenties ingezet op social
media. Daarnaast is de herfstvideo extra gepromoot op social media. Dit 
tezamen leverde 919.110 weergaven op en een bereik van 582.017 
personen.



Free publicity

• De Veluwe is in een aantal free publicity uitingen 
genoemd, zoals Vriendin en Margriet. Dit leverde 
een (potentieel) bereik op van bijna 10,5 miljoen. 


