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SAMEN AAN DE SLAG!
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>  Inspirerende beelden
>  Inspirerende tekst
>  Regioambassadeur worden

Graag willen we samen met u de Veluwezoom promoten. In dit document vindt u 
handige downloads, zoals foto’s en teksten. Maak hier gebruik van en promoot de 
regio!

Wilt u, of een van uw collega’s, meer kennis opdoen over het gebied?  
Volg dan een gratis cursus op regioambassadeur.nl.

Vragen? Stuur een e-mail naar de afdeling Relatiebeheer, 
partner@rbtkan.nl
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SAMEN STAAN WE STERK!

http://www.regioambassadeur.nl
mailto:partner%40rbtkan.nl%20?subject=


INSPIRERENDE BEELDEN
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Via de link onderaan de pagina is beeld-
materiaal van de Veluwezoom gratis te 
downloaden. Mocht je op zoek zijn naar 
ander beeldmateriaal, stuur dan een mail 
naar de afdeling Relatiebeheer, 
partner@rbtkan.nl

Op al het tekst- en beeldmateriaal berust auteursrecht. Het beschikbare  
beeldmateriaal mag alleen gebruikt worden ter bevordering van het toerisme  
naar de regio. De beelden zijn alleen beschikbaar voor redactioneel gebruik met  
een informatief karakter en uitsluitend voor publicaties zonder winstoogmerk.  
Tenzij anders aangegeven is verwijzing naar de website bezoekveluwezoom.nl  
altijd verplicht.

Download   hier   gratis fotobeelden

mailto:partner%40rbtkan.nl?subject=
http://www.bezoekveluwezoom.nl
https://www.rbtkan.nl/app/uploads/2018/03/Beeld-Veluwezoom.zip


INSPIRENDE TEKST
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Hiernaast vindt u een inspirerende tekst 
over de Veluwezoom. Deze tekst kunt u 
als basis gebruiken voor de tekst op uw  
eigen website. Voor het optimale resul-
taat in Google kunt u het beste de tekst
aanpassen in een eigen versie. Hoe meer
de tekst past bij uw website, hoe hoger
uw ranking in Google. Maar een-op-een
overnemen mag ook! 

De links verwijzen naar de verschillende
pagina’s, deze kunt u mee kopiëren.

Op de Veluwezoom, het prachtige zuidelijke randje van de Veluwe, zijn veel beziens-
waardigheden te vinden. Het gebied wordt ook wel ‘Gelders Arcadië’ genoemd, 
gezien de grote hoeveelheid kastelen en buitenplaatsen. Volg een van de 
fietsroutes langs kastelen en breng eens een bezoek aan Kasteel Rosendael, 
Landgoed Middachten, Huis Zypendaal of Kasteel Doorwerth. Ga even terug in de 
tijd als je door het kasteel of door een van de tuinen en parken slentert. Ook de ka-
rakteristieke dorpen in het gebied kennen een rijke cultuurhistorie. Goed om je heen 
kijken dus en af en toe afstappen! In het Airborne Museum ‘Hartenstein’ kom je meer 
te weten over de Slag om Arnhem. Via liberationroute.nl en bij de luisterkeien die 
op vele plekken in het gebied staan kun je verhalen beluisteren. Wageningen is dé 
plek om de bevrijding te vieren, hier zijn in 1945 de onderhandelingen over de capi-
tulatie van Duitsland gevoerd. 

Het heuvelachtige landschap van de Veluwezoom is ideaal om op een sportieve 
manier te ontdekken. Je kunt er eindeloos fietsen, wandelen, mountainbiken, paard-
rijden en nog veel meer. Zo kun je aan de westkant van de Veluwezoom, bij het 
Renkums Beekdal, langs de beken struinen die vanaf hogere delen naar de rivier 
stromen. Geniet van de geurende collectie rhododendrons op de Wageningse berg 
terwijl je uitkijkt over de schepen die varen op de Nederrijn. Aan de oostkant fiets je 
juist weer heerlijk langs het langstromende water van de IJssel. Het Nationaal Park 
Veluwezoom is alle jaargetijden indrukwekkend. Je hebt er mooie en weidse ver-
gezichten vanaf de Posbank en als je geluk hebt kun je er wild spotten. In augustus 
kleuren de heidevelden prachtig paars, echt een aanrader om dan het park te bezoe-
ken. Bezoekerscentrum Veluwetransferium is het ideale startpunt voor een wandel- 
of fietstocht, die je langs de mooiste plekjes leidt. Bekijk hier het overzicht van 
wandel- en fietsroutes. 

Meer info: bezoekveluwezoom.nl

http://www.vvvarnhemnijmegen.nl/routes/fietsroutes/veluwezoom
http://www.liberationroute.nl
http://www.vvvarnhemnijmegen.nl/routes/wandelroutes/veluwezoom
http://www.bezoekveluwezoom.nl


REGIOAMBASSADEUR WORDEN
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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 van nu blijft immers niet op 
één plek, maar onderneemt graag  
uitstapjes. En hij verwacht daarvoor  
een goed advies van de frontoffice- 
medewerker.

HET PLATFORM REGIOAMBASSADEUR.NL
Het platform regioambassadeur.nl biedt gratis online korte cursussen om snel  
en makkelijk je toeristische kennis bij te spijkeren. De kwaliteit van de trainingen  
is hoog, de inhoud is actueel, interactief en volledig afgestemd op de behoeftes  
van de medewerkers. Wie de trainingen volgt is een nog betere gastheer/gastvrouw 
voor de Nederlandse en Duitse gasten in de regio.

VOLG DE CURSUS:  

>  Zuid-oost Veluwezoom

>  Wat is de Liberation Route Europa

>  Het verhaal van de bevrijding van Europa

>  Hoe ontvang ik Belgische gasten

>  Hoe ontvang ik Duitse gasten

http://www.regioambassadeur.nl 
http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/2487
http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/1827
http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/1828
http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/2545
http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/2079

