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Beste partner, 

September is van oudsher de maand dat we in de regio Arnhem en het Rijk van 
Nijmegen stilstaan bij Operatie Market Garden en de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog. Naast de herdenkingen vieren we ook dat we in vrijheid 
leven. In 2019 is het 75 jaar geleden dat Operatie Market Garden plaatsvond en 
dus zijn er extra veel activiteiten georganiseerd. 
Visit Arnhem Nijmegen is een van de initiatiefnemers van Gelderland Herdenkt: 
het samenhangende programma voor de hele provincie Gelderland in het 
kader van het herdenken en vieren van de vrijheid. In de uitvoering zijn we ook 
actief, bijvoorbeeld met de website gelderlandherdenkt.nl en een programma 
gericht op de buitenlandse reisindustrie. We verwachten veel extra bezoekers 
uit binnen- en buitenland voor de herdenkingen en andere activiteiten: dat 
is meteen een goede aanleiding om onze regio’s beter te leren kennen en de 
verscheidenheid aan natuur, cultuur en erfgoed te ervaren.

De afgelopen maanden richtten de gemeenten in de regio’s zich bewust en 
meer op een intensievere samenwerking. De gedachte daarachter is dat de 
gemeenten samen sterker zijn dan apart. Wij juichen deze ontwikkelingen toe, 
omdat we ook kansen zien om de regio op toeristisch-recreatief vlak beter op 
de kaart te zetten als er meer samengewerkt wordt. Wij hebben het initiatief 
genomen om met gemeenten, ondernemers en experts een nieuwe visie op  
toerisme en recreatie op de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen te ontwik-
kelen die volgens planning aan het eind van 2019 opgeleverd gaat worden. 
Onze verwachting is dat we met deze visie richting geven aan waar de regio 
met toerisme en recreatie naar toe wil inclusief meer concrete doelen en  
gewenste resultaten. Het is niet alleen goed om een nieuwe visie te hebben, 
maar ook pure noodzaak: uit de in opdracht van Visit Arnhem Nijmegen  
uitgevoerde toeristisch recreatieve monitor blijkt ook dat er keuzes gemaakt 
moeten gaan worden, wil de regio (blijven) profiteren van de groei van  
buitenlandse en binnenlandse bezoekers.  

Herre Dijkema
Directeur Visit Arnhem Nijmegen

Visit Arnhem Nijmegen is onderdeel van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen
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VRIJHEID 
MOET JE 
ONDERHOUDEN

  75 JAAR VRIJHEID HERDENKEN, BESEFFEN, BELEVEN EN VIEREN  “Met het programma willen 
we dit besef doorgeven. Dat 
doen we op verschillende 
manieren en op verschillende 
plekken, omdat elke locatie  
nu eenmaal haar eigen  
geschiedenis heeft.’’ 

VERHALEN DOORVERTELLEN
Daarom is er in de Airborne-regio veel 
aandacht voor Operatie Market Garden 
en in het Rijk van Nijmegen voor Operatie 
Veritable, terwijl op de Veluwe de Joden-
vervolging meer op de voorgrond staat. 
In de Achterhoek is het Rijnlandoffensief 
het grote thema en in het Rivierengebied 
staan onderwaterzettingen en rivier-
oversteken centraal. Tot slot draait het in 
Wageningen vooral om de bevrijding. “Als 
je wilt dat het besef van vrijheid beklijft, is 
het niet voldoende om geschiedkundige 
feiten over te dragen. Beklijven lukt alleen 
als mensen de verhalen kennen over wat 
zich in hun regio heeft afgespeeld. En die 
op hun beurt weer doorvertellen.’’

GEWEND AAN VREDE  
EN VRIJHEID 
Herdenken is cruciaal, volgens Drenth. 
“Als je niet herdenkt, vergeet je. En als je 
vergeet, bestaat het risico dat je het ver-
liest. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft 
ons land niet eerder zo’n lange periode 
van vrede gekend. Dat komt doordat we 
ons daar ten volle bewust van zijn en er 
regelmatig bij stilstaan. Vrijheid is niet 
vanzelfsprekend, maar moet je onder-
houden. Zeker in onze tijd. We zijn hier 
gewend aan vrede en vrijheid. Maar dat 
vraagt ook dat we bepaalde vraagstukken 
met elkaar moeten oplossen. Doen we 
dat niet, dan komt er ellende, zo leert de 
geschiedenis.’’

HERINNERINGSTOERISME
Drenth vindt herinneringstoerisme 
belangrijk voor de provincie. “Ik vind 
het geen fijn woord, omdat het lijkt 
of je slachtoffers aan het vermarkten 
bent. Maar stilstaan bij wat de oorlog 
ons gekost heeft op velerlei gebied en 
stilstaan bij vrede en vrijheid vind ik van 
groot belang. Daar komt bij dat het zinnig 
is om te weten wat je geschiedenis is, 
welke verhalen horen bij de plaats waar 

In 2019-2020 staan we stil bij 75 jaar bevrijding, 
vrijheid en vrede. In Nederland, maar vooral 

ook in Gelderland. ‘’Onze provincie heeft negen 
maanden lang in de frontlinie gelegen’’, aldus 

Gelders gedeputeerde Herinneringstoerisme 
Peter Drenth. “Bovendien zijn hier duizenden 

slachtoffers gevallen en is enorme schade  
aangericht.” De provincie heeft daarom het  

programma ‘Gelderland Herdenkt’ opgesteld, 
waarvoor 6,6 miljoen euro beschikbaar is.

5
THEMA’S &

ROUTES

GELDERLAND HERDENKT

Op de website gelderlandherdenkt.nl en de 
gelijknamige app vind je alle herdenkingen en  
alle andere evenementen die gerelateerd zijn  
aan de Tweede Wereldoorlog. Groot en klein.  
Van de Bridge to Liberation Experience in Arnhem 
en paradroppings in Groesbeek tot een gezamen-
lijk optreden van Aaltense en Duitse zangkoren in 
de Achterhoek.  De Gelderland Herdenkt-minimap 
wordt verspreid in de regio. 
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je woont. En tot slot is het goed voor de 
Gelderse economie om mensen die geïn-
teresseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog, 
hier gastvrij te ontvangen en hun vrije tijd 
te laten doorbrengen.’’

APETROTS OP INITIATIEVEN
Hij is naar eigen zeggen ‘apetrots’ op de 
Gelderse regio’s die tentoonstellingen, 
shows, luchtlandingen, bevrijdings- 
festivals, herdenkingen en andere  
evenementen met groot enthousiasme 
organiseren. Op de talloze vrijwilligers  
die hier met elkaar de schouders onder 
zetten. “En niet omdat het provincie- 
bestuur zegt dat we moeten herdenken, 
maar omdat ze dat zélf willen. Dit is  
voor mij de grootste opsteker. En dit  
geeft me ook naar de toekomst toe het 
gevoel dat het besef van vrijheid zal 
beklijven.’’

“Tot nu toe was er altijd wel 
aandacht voor de Duitse kant van 
het verhaal, maar dan vaak alleen 
over de militaire gebeurtenissen”, 
vertelt Wiel Lenders, directeur 
van het Vrijheidsmuseum. “Ons 
vernieuwde museum laat nu ook 
uitgebreid de geschiedenis van de 
Duitse burgers zien. Dat is nieuw 
en vooral ook verhelderend, want 
als je breder kijkt, zie je meer.”

INTERNATIONALE STORYLINE
In september ging het Vrijheidsmuseum 
(voorheen Nationaal Bevrijdingsmuseum 
1944-1945) in Groesbeek open voor publiek. 
Een fonkelnieuw en duurzaam gebouw in 
de vorm van een shaded dome, die sterk 
lijkt op een enorme parachute. Binnen 
krijgen bezoekers de nieuwe internationale 
storyline van het museum voorgeschoteld: 
Het Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder 
Grenzen. 

EUROPESE CONTEXT
“Aan deze verhaallijn hebben veertig  
Nederlandse en Duitse historici gezamenlijk 
gewerkt’’, vervolgt Lenders. “Het resultaat 
is een interactieve en authentieke presen-
tatie die het internationale verhaal vertelt.’’ 
Hij vindt het belangrijk dat de geschiedenis 
van de twintigste eeuw, behalve vanuit 
Nederlandse, ook vanuit Europese context 
wordt bezien. “Zo kunnen we het belang van 
vrijheid verder brengen naar de volgende 
generatie.’’

PUBLIEKSTREKKER
Dankzij het herinneringstoerisme in de regio 
kan dit thema worden overgebracht op het 
grote publiek, volgens Lenders. “Voor 2020 
rekenen we op een verdubbeling van onze 
bezoekersaantallen. Daarmee zijn we een 
enorme publiekstrekker in dit gebied. Nu 
al hebben we zo’n vijftien arrangementen 
met plaatselijke ondernemers. Dat willen we 
verder uitbouwen.’’

VERNIEUWD MUSEUM VERTELT  
HET HELE VERHAAL

Foto: David Elskamp

Foto: Raphaël Drent

Foto: Vrijheidsmuseum

TRAVEL TRADE BEWERKING  
‘GELDERLAND HERDENKT’

Voor de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen is de  
Liberation Route een verbindend thema. In het kader 
van Gelderland Herdenkt leveren wij in opdracht van de 
provincie Gelderland extra inzet op dit thema. We werken 
intensief samen met de Stichting Liberation Route Europe 
(SLRE). Samen met SLRE hebben we een groot netwerk 
van geïnteresseerde tour-operators en reisorganisaties 
opgebouwd met wie we een divers internationaal publiek 
bereiken. 

Door de inzet van Travel Trade bewerking zijn diverse  
reisprogramma’s opgesteld waar de regio Arnhem en 
het Rijk van Nijmegen onderdeel van zijn. We investeren 
nu onder andere samen met Leger Holidays in het onder 
de aandacht brengen van de reisprogramma’s bij 4600 
reisagenten in het Verenigd Koninkrijk en via een  
nieuwsbrief bij zo’n 16.000 organisatoren van reizen.  
Er worden ook activiteiten uitgevoerd in samenwerking 
met de European Tourism Association (ETOA). Komende 
maanden benutten we de B2B communicatie middelen 
die ETOA aanbiedt. 
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PERSPECTIEF 2030
Op verzoek van het Ministerie van  
Economische Zaken en Klimaat heeft 
NBTC Holland Marketing daarom  
Perspectief 2030 opgesteld: een nieuwe 
visie op de bestemming Nederland.  
Wij zijn nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van dit perspectief.  
Het doel van dit perspectief is dat alle 
Nederlanders profiteren van toerisme, dus 
zowel bewoners, bezoekers als bedrijven 
en met aandacht voor zaken als werk-
gelegenheid, mobiliteit, leefbaarheid en 
duurzaamheid. Hierbij wordt toerisme 
gezien als een middel in plaats van doel. 
Toerisme kan worden ingezet als middel 
om grotere maatschappelijke vraagstuk-
ken op te lossen die bijdragen aan het 
welzijn en de welvaart van Nederlanders. 

KANSEN VOOR GASTHEERSCHAP
Maak kennis met Ivor van de Koevering: 
store manager VVV bij Toerisme Veluwe 
Arnhem Nijmegen en verantwoordelijk voor 
de invulling van het gehele gastheerschap 
binnen de regio Arnhem en het Rijk van 
Nijmegen.

“Wij ‘mensen’ zijn zeer sociale wezens die 
grote meerwaarde hechten aan persoonlijke 
interactie en daar ook sterk beïnvloed door 
worden. Een prettige eerste indruk of goed 
gesprek kan vaak direct van invloed zijn op 
ons gedrag. Dat we in ons gastheerschap 
van informatie naar inspiratie en van produc-
ten naar belevenissen gaan sluit hier volledig 
op aan.  

Niet alleen de inrichting van de VVV is hierbij van belang, maar ook de kennis 
en kwaliteit van alle mensen die invulling geven aan het gastheerschap. Zij 
zijn ten slotte de ambassadeurs van onze regio’s. Ook in de digitale kanalen 
liggen kansen om relevante informatie te verzamelen over (de klantreis van) 
onze gasten, zodat we de verbinding met marketing versterken. Kortom: het 
gastheerschap biedt, zowel fysiek als online, nog heel veel kansen!’’

Toerisme kan namelijk bijdragen aan het 
voorzieningenniveau, ook op plekken 
waar nog groei mogelijk is.

VERTALING VOOR ONZE REGIO’S 
Het is goed nieuws dat er een nieuwe 
visie op de bestemming Nederland is.  
Wij vinden het echter nog meer van
belang dat dit perspectief ook vertaald 
gaat worden naar regio’s met concrete 
plannen van aanpak. Dankzij financiële 
ondersteuning van de provincie Gelder-
land kunnen we deze visie met elkaar 
ontwikkelen in de regio Arnhem en het 
Rijk van Nijmegen. Hiermee kunnen we 
de kansen grijpen die de geschetste groei 
in het toerisme met zich meebrengt, maar 
ook de discussie te voeren over de kaders 
waarbinnen die groei zou moeten en 

kunnen plaatsvinden. Om de visie  
te ontwikkelen, hebben wij drie expert- 
groepen samengesteld

•  Toeristische ondernemers
•  Beleidsmakers
•   (Inter)nationale experts op het  

gebied van bestemmings- 
management en placebranding

Deze expertgroepen denken mee over een 
nieuwe toeristische visie op de regio  
Arnhem en het Rijk van Nijmegen, reke-
ning houdend met de punten uit Perspec-
tief 2030 en de kaders die er vanuit de 
regio nodig zijn: welke stappen moeten 
we zetten, welke onderdelen vragen extra 
aandacht, welke kansen en uitdagingen 
zien wij en hoe gaan we dat aanpakken? 
Hoe gaan we toerisme als middel inzetten 
om regionale doelen te bewerkstelligen? 
Welke rol spelen de inwoners hierbij?

Samen met de expertgroepen werken  
we de komende periode aan een door-
vertaling van Perspectief 2030 voor onze 
regio’s. In het vierde kwartaal van 2019 
wordt de doorvertaling van het perspec-
tief  opgeleverd.

Nederland verwacht richting 2030 een forse groei van zo’n 50% 
in het aantal internationale toeristen. Ook het binnenlands 
toerisme zal, zij het beperkt, naar verwachting doorgroeien. 
Uiteraard is dat uit het oogpunt van de vrijetijdseconomie goed 
nieuws, maar het stelt ook vragen op het gebied van leefbaar-
heid en duurzaamheid. Alle reden dus om een nieuwe visie en 
aanpak te ontwikkelen op toerisme in Nederland. 

PERSPECTIEF 2030 VOOR DE REGIO  
ARNHEM EN HET RIJK VAN NIJMEGEN

  TOERISME: VAN DOEL NAAR MIDDEL

Lees de nieuwe visie op toerisme 
op > perspectief2030.nl

2030Perspectief

Een nieuwe visie op bestemming Nederland ten 
behoeve van het welzijn van alle Nederlanders

Bestemming 
Nederland 

EÉN PLEK OP HET WEB  
VOOR IEDEREEN DIE 
INTO NIJMEGEN IS

Op 16 april 2019 lanceerden we het online 
stadsportal intonijmegen.com. Eén plek waar 
alles over uitgaan, cultuur, toerisme, shoppen 
en evenementen in Nijmegen te vinden is. 
Iedereen die naar de stad komt en de Nijme-
genaar die zijn stad opnieuw wil ontdekken, 
vindt hier alle ingrediënten voor een fantastisch 
bezoek.  Dit doen we door te informeren over 
praktische zaken, te inspireren en te prikkelen 
om de stad (vaker en langer) te bezoeken en 
meer te ontdekken dan dat de bezoeker  
eigenlijk van plan was. Beleef het Honigcom-
plex, drink en eet bij de bijzondere cafés en  
restaurants, vier feest bij een van de vele  
festivals en de Vierdaagsefeesten, bezoek de 
musea, struin door het Valkhofpark en  
ontmoet de konikpaarden in de Stadswaard.  
Alles bij elkaar en makkelijk vindbaar.

Intonijmegen.com is een samenwerking van 
enkele grote spelers in de stad: Nijmegen  
Cultuurstad, Huis voor de Binnenstad, Visit  
Arnhem Nijmegen, Stichting Zomerhoofdstad 
en de gemeente Nijmegen.  

Deze partners hebben hun krachten gebundeld  
om tot de gezamenlijke lancering van de 
website ‘IntoNijmegen’ te komen, een site 
die voortdurend wordt doorontwikkeld op het 
gebied van bezoekervaring.
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9 MEI  >  De bookmakers denken 
dat Nederland een goede kans maakt 
om te winnen tijdens het Eurovisie 
Songfestival in 2019. Tijdens een reis 
met de regio Arnhem en het Rijk van 
Nijmegen naar Denemarken bespre-
ken we in klein comité de mogelijk-
heid om Arnhem kandidaat te stellen 
als Duncan Laurence het Songfesti-
val mocht winnen. Er is onmiddellijk 
enthousiasme.

16 MEI  >  Nadat Duncan Laurence 
glansrijk door is naar de finale, gaat 
het snel: het college bespreekt infor-
meel de kandidatuur van Arnhem en 
in overleg met GelreDome en Visit 
Arnhem Nijmegen stelt de gemeente 
een persbericht op voor het geval 
Duncan de finale wint. We willen 
meteen kenbaar maken dat Arnhem 
interesse heeft in de organisatie van 
het Songfestival in 2020. De spanning 
neemt toe!  

18 MEI  >  De finale van het  
Eurovisie Songfestival 2019. Duncan 
Laurence zingt de sterren van de 
hemel en Nederland is na 44 jaar 
eindelijk weer winnaar! Dat betekent 
dat Nederland in 2020 gastland is 
voor een van de grootste tv-shows 
van Europa. Nog dezelfde nacht gaat 
het persbericht eruit dat Arnhem 
zich wil gaan kandideren. In het 
persbericht zegt directeur Herre 
Dijkema van Visit Arnhem Nijmegen: 
“Heel goed als Arnhem zich kandi-
daat stelt. Het past ook mooi in de 
lijn om Amsterdam in het buitenland 
minder te profileren en andere regio’s 
juist meer’’. Met het Gelredome als 
perfecte plek voor het Eurovisie 
Songfestival is het ook een prachtige  
kans de stad en de regio bij buiten-
landse bezoekers en kijkers op de 
kaart te zetten, vervolgt hij. “We 
kunnen de bezoekers bovendien 
meteen laten zien wat de stad en de 
regio nog meer te bieden hebben.”

19 MEI  >  Andere steden, waaron-
der Rotterdam, Maastricht, Amster-
dam en Utrecht, stellen zich ook 
kandidaat. NPO, NOS en AVROTROS 
vormen gezamenlijk de organisatie 
van het Eurovisie Songfestival 2020. 

Ze zijn blij met het enthousiasme van 
vele steden en regio’s en beloven met 
een officiële uitnodiging tot kandi-
daatstelling te komen. 

23 MEI  >  Er is een projectorgani-
satie opgetuigd vanuit de gemeente 
Arnhem om de kandidatuur van 
Arnhem voor te bereiden. Wij nemen  
deel aan de zogenaamde ‘kopgroep’ 
waarin alles bij elkaar komt. Vandaag 
is de eerste bijeenkomst. Er zal snel 
een bidbook opgesteld moeten wor-
den, maar dan moeten eerst de eisen 
vanuit de NPO duidelijk worden. 
Tegelijkertijd moet er zowel bij de ge-
meente als bij de provincie gesproken 
worden over de eventuele bijdrage.

27 MEI  >  De eerste bijeenkomst van 
de werkgroep communicatie. Samen 
met Stichting Made in Arnhem, de 
woordvoerders van de gemeente en de 
citymarketingorganisatie in oprichting 
vormen we deze groep. We bedenken 
de kernboodschap en brainstormen 
over hoe de buzz op gang kan blijven 
in aanloop naar het inleveren van het 
bidbook (en misschien ook wel daarna). 

27 MEI - 16 JUNI  >  We bedenken 
in de werkgroep communicatie de 
kernboodschap ‘Celebrate Freedom’ 
en werken deze uit voor alle uitingen. 
Wethouders Jan van Dellen en Hans de 
Vroome benaderen regiogemeenten  
en bedrijven om de kandidatuur van 
Arnhem te steunen. Burgemeester 

Marcouch schuift bij Pauw aan om over 
Arnhem als gaststad voor het Song- 
festival te spreken. Veel media-aandacht 
uit de stad, de regio en het land.    

17 JUNI  >  Vandaag ontvangen we de 
officiële uitnodiging tot kandidaatstelling 
van de organisatie. Deze geeft inzicht 
in wat erbij komt kijken om dit evene-
ment in de stad/regio te organiseren. We 
dienen de regio Arnhem te presenteren 
in een bidbook. Aan de slag dus! 

20 JUNI  >  Gemeente Arnhem leidt 
het project en maakt een planning en 
verdeling voor de verschillende delen 
van het bidbook. Wij nemen een deel 
van het bidbook voor onze rekening: 
Arnhem + regio (ligging, identiteit, ge-
schiedenis, landschap/natuur, bestaan-
de festivals en de mogelijkheden qua 
overnachtingen), cultureel programma, 
en accommodaties. Omdat de stad 
Arnhem niet genoeg slaapplekken biedt 
voor alle deelnemers en bezoekers, is 
een regionale samenwerking van groot 
belang!

1 JULI  >  Het bidbook ligt inmid-
dels bij de vormgever. Tijd om na te 
denken over een originele manier om 
het te overhandigen aan de NPO. Uit 
alle ideeën kiezen we er een aantal 
om verder uit te werken. De stads-
beiaardiers uit Nijmegen, Huissen en 
Arnhem spelen Songfestivaltunes. 
Ook hier bevestigen we de samenwer-
king als regio door van Nijmegen tot 
Arnhem de klokken te laten luiden. 
Lain Barbier (Arnhemmer die onder 
andere bekend werd door The Voice 
Senior) wordt ingeschakeld om een 
medley te schrijven en te spelen bij de 
overhandiging. Ook regelen we een 
bestickerde bus om op 10 juli met een 
delegatie vanuit de gemeente, provin-
cie, destinatiemarketing en Arnhemse 
Songfestivalfans richting Hilversum 
te gaan. 

10 JULI  >  Vandaag is de dag! Om 
8.30 uur verzamelen we ons op de 
Markt in Arnhem. Alle mensen die 
hard hebben gewerkt aan het bidbook 
gaan dit samen met de Arnhemse fans 
overhandigen aan de NPO.  

Veel persaandacht en een positieve 
vibe voor de regio Arnhem! In totaal 
hebben vijf steden een bidbook inge-
leverd: Rotterdam, Maastricht, Den 
Bosch, Utrecht en Arnhem.

12 JUL  >  Bericht van de NOS dat 
er een shortlist is gemaakt van twee 
steden die een locatiebezoek krijgen. 
Maandag of dinsdag krijgen we te  
horen welke steden dat zijn. Spannend!

16 JULI  >  In afwachting van de 
uitslag bereiden we het eventuele 
locatiebezoek alvast voor. Om 16:30 uur 
horen we telefonisch van de NPO dat 
we niet tot de selectie behoren. Rotter-
dam en Maastricht zijn wel door naar 
de volgende ronde.  Veel teleurstelling 
bij iedereen: zo ver gekomen en dan nu 
afvallen, wat is  dat jammer! Tegelijker-
tijd zijn we blij met de goede samen-
werking in de afgelopen periode en de 
manier waarop we Arnhem, en de regio 
(!), goed op de kaart hebben gezet. 

Het Eurovisie Songfestival van 2020 zal een visitekaartje  
worden van Nederlandse creativiteit en media-innovatie. 
Daarnaast biedt dit internationale evenement niet alleen  
een unieke kans voor Nederland, maar ook voor een stad/ 
regio. Arnhem stelde zich kandidaat voor de organisatie  
van het Songfestival. Uiteindelijk vielen we op 16 juli af bij  
de selectie van vijf naar twee steden die in aanmerking  
komen voor een locatiebezoek door de NPO. 

                 e laten aan de hand van een tijdlijn zien hoe wij hebben meegewerkt 
                aan de kandidatuur van Arnhem, die naar ons idee van grote  
                betekenis had kunnen zijn voor de hele regio. Ook om zichtbaar te 
maken dat onze organisatie energie, tijd en middelen stopt in dit soort trajec-
ten: de ene keer met succes (Gelderland Herdenkt) en de andere keer met  
minder succes. Wij doen dat, omdat we dit soort evenementen van groot 
belang vinden voor het toerisme in de regio. Door jouw partnerschap met ons, 
maak jij het ook mogelijk dat we dit soort dingen kunnen (blijven) doen.

DE WEG NAAR…  

W
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            e ambitie, doelstellingen en de 
            actie- en investeringsagenda’s 
           voor de periode 2020-2025  
worden samen met de stakeholders van 
de Hanzesteden, waaronder Toerisme 
Veluwe Arnhem Nijmegen, vastgelegd 
in Perspectief Hanzesteden 2020-2025. 
Dit perspectief is de regionale door-
vertaling van het landelijke Perspectief 
2030 van de bestemming Nederland.  
In Perspectief 2030 staat de transforma-
tiekracht van toerisme en de bijdrage  

die deze sector levert aan de maat-
schappelijke opgaven van ons land 
centraal.   

De ambitie van de Hanzesteden en de 
stakeholders voor de komende periode is 
dat iedere Hanzestedeling in 2025 profijt 
heeft van toerisme. De Hanzesteden 
worden doorontwikkeld tot hotspots van 
cultuurerfgoed, die in alle seizoenen te 
bezoeken zijn en waar we met recht trots 
op zijn. Om dit waar te kunnen maken, 

zijn de Hanzesteden nu samen met de 
stakeholders de puntjes op de i aan het 
zetten van het Perspectief Hanzesteden 
2020-2025. Het wordt een integraal plan, 
waarin de nationale en internationale 
marketing, maar ook aanbodontwikkeling 
en branding van de Hanzesteden zijn 
meegenomen. Zo is ook de Hanze- 
productontwikkeling van de Interreg A 
subsidie (grensoverschrijdende samen-
werking Hanzesteden), die begin dit jaar 
aan Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen is 

toegekend, meegenomen in het plan.  
In september 2019 is het Perspectief 
Hanzesteden 2020-2025 gereed.

KANSEN VOOR HANZE  
PRODUCTONTWIKKELING
Veertien Hanzesteden in de Duits- 
Nederlandse grensregio hebben de  
handen ineengeslagen en zijn grensover-
schrijdend gaan samenwerken. Sinds  
januari 2019 werken zij voor een periode 
van drie jaar samen met de destinatie- 
marketingorganisaties Toerisme Veluwe 
Arnhem Nijmegen, MarketingOost,  
Achterhoek Toerisme en Niederrhein 
Tourismus, om invulling te geven aan  
het door het Interreg-programma onder-
steunde project ‘Grensoverschrijdende 
samenwerking: Hanzesteden - toen en 
nu’.  Het gezamenlijke doel is de  

Hanzebeleving bij zowel de bezoeker 
als de inwoner te versterken. Hiervoor 
worden onder meer nieuwe grensover-
schrijdende producten ontwikkeld voor 
het toeristisch-recreatief bedrijfsleven,  
de steden en hun achterland. 
 
HANZEBELEVING VERSTERKEN
Om de combinatie van een bezoek aan 
een Hanzestad en het omliggende gebied 
te versterken, wordt onder meer een 
grensoverschrijdende fietsroute ontwik-
keld langs de 14 steden. Deze verbindt  
de Hanzesteden in Nederland met die  
aan de Rijn in Duitsland. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de bestaande 
knooppuntnummers aan beide zijden  
van de grens. Aan de fietsroute, in de  
steden en het achterland, wordt door 
middel van Augmented Reality de oude 

Hanzehistorie in verhalen toegevoegd. 
Via een app of vensters in de stad kan 
men dan virtueel terug in de tijd reizen. 
Hoe leuk is dat! Dit gebeurt op basis van 
onderzoek van studenten van Radboud 
Universiteit Nijmegen naar storytelling en 
Augmented Reality.

Het project biedt kansen voor innova-
tie aan ondernemers (accommodaties, 
horeca en andere toeristische bedrijven) 
om nieuwe Hanzeproducten te ontwik-
kelen. Naast traditionele print- en online 
producten wordt er ook ingezet op de 
ontwikkeling van ‘storytelling’, zodat door 
middel van persoonlijke en authentieke 
verhalen de historie van de Hanzesteden 
tot leven komt.

D

Het gaat goed met de bekendheid van de Hanzesteden. We zien een  
duidelijke groei van aantallen bezoekers, met name vanuit Duitsland  
en Vlaanderen. Hoe gaan we daar in de toekomst mee om en wat zijn  
uitdagingen en aandachtspunten?

Heb jij ideeën voor een Hanzeproduct of -concept? 
Kijk dan eens op toerismevan.nl/hanze, daar staat 
meer informatie over de mogelijkheden. 
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THERMEN BERENDONCK
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            et nieuwe wellnessresort, dat begin mei 
            2019 zijn deuren opende, past perfect in  
            het destinatiemarketingplaatje van de 
regio. In het Rijk van Nijmegen zijn wellness  
en wellbeing, onder andere in de vorm van 
relaxen, immers belangrijke thema’s. Thermen 
Berendonck sluit hier mooi bij aan. Ofwel in 
marketingtaal gezegd: de nieuwkomer in  
Wijchen versterkt het totale wellness &  
wellbeing-product in het Rijk van Nijmegen.

RAZEND ENTHOUSIAST
“De eerste weken hebben we al direct veel 
bezoekers getrokken’’, vervolgt Dolman trots. 
“Sterker nog: het eerste weekend waren we 
compleet uitverkocht. En onze gasten zijn 
razend enthousiast en dat is natuurlijk het 
allerbelangrijkste. Daar doen we het allemaal 
voor.’’ Maar ook de regio profiteert van de komst 
van het wellnesscentrum. Zo heeft het deals 
gesloten met hotels in Nijmegen en Wijchen, die 
arrangementen verkopen met een entreeticket 
voor de sauna.

DUITSE MARKT
‘‘Wij mikken niet alleen op de Nederlandse, 
maar vooral ook op de Duitse markt’’, legt  
Dolman uit. ‘‘Daarom hebben we een Duitse 
marketeer aangetrokken. In Duitsland is well-
ness veel groter dan in Nederland. Onze ooster-
buren komen voor meerdere dagen hiernaartoe 
en zoeken dus een verblijfslocatie. Eén dag 
brengen ze bij ons door. Op de overige dagen 
gaan ze winkelen, wandelen, een attractie be-
zoeken, lunchen, dineren enzovoorts. Dit creëert 
een spin-off voor de hele omgeving. Vooral de 
vraag naar viersterrenhotels is groot. Onze  
gasten zijn gewend aan luxe. Die ervaren ze in 
ons resort en verwachten ze ook in hun hotel.’’

STREEKPRODUCTEN
‘‘Daarnaast bieden we in ons restaurant gerech-
ten aan die zijn bereid met producten uit de 
streek. Liefst ook biologisch. Onze kaart staat 
vol met regionale producten, onder  andere 
aardbeien, asperges, Ravenswaard kaas en  
Immenhof-honing. We onderzoeken ook nog of 
we een lokaal biertje op de kaart kunnen zetten. 

Zo gaan we met lokale leveranciers het verhaal 
van de regio aan onze gasten vertellen.’’  
Thermen Berendonck zorgt bovendien voor 
werkgelegenheid in het gebied. ‘‘Ook voor  
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’’, 
voegt Dolman daaraan toe. ‘‘Zo hebben we  
dertig mensen via het UWV aangenomen.’’ 
 
MAATSCHAPPELIJK VERANT-
WOORD
Dolman ziet het als zijn plicht om maatschap-
pelijk verantwoord te ondernemen. “Ons 
all-electric complex is het meest duurzame 
wellnessresort van Europa dankzij onder meer 
warmtepompen, zonnepanelen, ledverlichting 
en waterhergebruik. Ook hergebruiken we 
warmte die uit de sauna’s komt en dat is een 
wereldprimeur in wellnessland. Verder zorg ik 
goed voor mijn medewerkers, onder het motto 
‘het behouden van mensen is het nieuwe 
werven’. Daarnaast proberen we hier zo milieu-
bewust mogelijk te werken, bijvoorbeeld door 
onze afvalproductie te verkleinen.’’

COMBIDEALS
Zijn maatschappelijke betrokkenheid komt ook tot 
uiting in de sponsoring van het theater in Wijchen 
en enkele plaatselijke voetbal- en hockeyclubs. 
‘‘Verder wil ik graag zakelijke zingeving creëren 
in de regio. Daarom organiseerden we al twee 
ondernemerssessies om met de regionale zaken- 
mensen in gesprek te gaan over wat we voor 
elkaar kunnen betekenen. In de nabije toekomst 
hopen we met zakelijke partners combideals te 
kunnen aanbieden in de Duitse markt.’’

250.000 GASTEN IN ÉÉN JAAR

Thermen Berendonck wil per jaar 250.000 gasten 
ontvangen; dat betekent zo’n 500 tot 700 gasten 
per dag. Er werken nu 220 medewerkers; nog 
steeds wordt nieuw personeel aangetrokken. 
Het centrum is een van de vestigingen van het 
familiebedrijf Quality Wellnessresorts. Hiertoe 
behoren ook Thermen Bussloo (waar de ouders 
van Fabian Dolman in 2006 begonnen), Thermen 
Soesterberg en Thermen Bad Nieuweschans. 

SAUNACOMPLEX 
MET REGIONALE 

SPIN-OFF

  THERMEN BERENDONCK

Een toeristische topper van formaat – dat is het gloednieuwe wellness-
resort Thermen Berendonck in Wijchen. Betreed je dit saunacomplex, 
dan stap je de wonderlijke spookjeswereld van duizend-en-een-nacht 
binnen. Bezoekers uit binnen- en buitenland krijgen in het oosterse 
paleis een koninklijk onthaal met super-de-luxe en authentieke sauna-
rituelen. Maar dat niet alleen. “Thermen Berendonck biedt ook volop 
mogelijkheden voor de regio’’, aldus directeur Fabian Dolman.
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SUCCESVOLLE MARKETINGCAMPAGNES
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Het verhaal van Gelderland

In de jaren 2014-2016 hebben wij samen met Erfgoed 
Gelderland en het Nederlands Openluchtmuseum 
succesvol samengewerkt in het project Het verhaal van 
Gelderland. Die samenwerking heeft in 2018 en 2019  
een vervolg gekregen. De campagne neemt Gelderse  
cultuurhistorische iconen als uitgangspunt om het  
publiek naar de provincie te trekken. In 2019 zijn dat:

•  Kastelen en landgoederen
•  Hanzesteden
•  Tweede Wereldoorlog
•  De Veluwe
•  Romeinen 

Er worden tal van online en offline producties  
uitgebracht die de iconen onder de aandacht  
van het publiek brengen.

De drie samenwerkende partijen willen met het project 
ook deskundigheid bij de achterban bevorderen en 
vernieuwend aanbod creëren. Zo kunnen de Gelderse 
erfgoedsector en met de thema’s werkende toeristische 
bedrijven scherper in de markt worden gezet. Bovendien 
beoogt de campagne een nieuwe doelgroep te bereiken, 
namelijk de hippe, jonge, grootstedelijke bevolking. 

LandGOEDfestival
 

In aansluiting op ‘Macht en Pracht in de 
Gelderse streken’ hebben wij de mar-
ketingcampagne voor het LandGOED-
festival uitgevoerd. Huis Zypendaal, 
Belmonte Arboretum, Kasteel Mid-
dachten, Tuin de Lage Oorsprong en 
Kasteel Rosendael kregen het Land-
GOEDfestival afgelopen zomer te gast. 
De locaties stonden een weekend lang 
in het teken van muziektheater, kunst-
werken, poëzie en allerlei kinderactivi-
teiten voor bezoekers.

De marketingcampagne is gestart met 
een nieuwe website en het versprei-
den van diverse flyers en posters om 
de kaartverkoop en zichtbaarheid van 
het festival te stimuleren. Daarnaast 
zijn driehoeksborden geplaatst in de 
betreffende gemeentes, is social media 
ingezet en zijn er diverse pers- en 
PR-activiteiten ondernomen. 

Macht & Pracht

Sinds vorig jaar bundelen bijna veertig  
kastelen in de Gelderse streken hun  
krachten om meer toeristen te trekken.  
Wij verzorgen hierbij de coördinatie en  
promotie. Niet alleen Nederlanders, 
maar ook Duitsers en Belgen, worden 
met de nieuwe promotiecampagne uit-
genodigd een bezoek te brengen aan 
één of meerdere deelnemende kaste-
len. En niet alleen om een kasteelmu-
seum te bezoeken of een kasteeltuin 
met landgoed te bekijken, maar ook om 
te overnachten in een kasteelhotel en 
te eten in een heus kasteelrestaurant.

In 2019 ligt de focus van de campag-
ne op het verbeteren van de online 
zichtbaarheid en het presenteren van 
(nieuwe) Gelderse fietsroutes rondom 
een kasteel of landgoed. Ook social 
media, persontvangsten, promotie van 
video’s, radio en diverse offline artike-
len worden weer ingezet om de unieke 
macht & pracht in de Gelderse streken 
onder de aandacht te brengen. 

THEMA- 
CAMPAGNES

In 2019 zetten we elke 
maand een ander thema in 
de etalage waarin we de 
regio’s promoten. Elke paar 
weken staat een ander  
onderwerp centraal: op 
onze website, in artikelen, 
social media en (online)  
advertising. Jij kunt daar 
met je bedrijf of product 
extra onder de aandacht 
worden gebracht van de 
(potentiële) bezoekers.  
Voor elke campagne kiezen 
we een doelgroep uit de 
Leefstijlvinder.

De resultaten van de afgelopen 
campagnes zijn positief: de 
artikelen worden goed gelezen, 
social media realiseert een 
hoog bereik en er zijn diverse 
soorten kanalen en externe 
media ingezet om de content 
van de thema’s onder de juiste 
doelgroep te verspreiden. Dit 
ten gunste van de zichtbaarheid 
van de regio’s. 

In 2020 kiezen we ervoor om 
voor de regio Arnhem en het  
Rijk van Nijmegen aparte cam- 
pagnes te voeren. Meer infor-
matie hierover kun je vinden 
in het partnerprogramma 2020 
op visitarnhemnijmegen.nl/
deelnemen. 

Samen zetten wij ons in voor bezoekers die langer verblijven, meer uitgeven en  
die nog een keer terugkomen. Met oog voor de balans tussen bezoekers en bewoners 
én tussen natuur en recreatie. Nationaal en internationaal promoten we onze regio’s  
en onze partners in vele projecten en campagnes. 

SUCCESVOLLE 
MARKETING-
CAMPAGNES 

 

Investeer met ons in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen én in je organisatie! Je haalt 
meer uit 2020 met ons partnerprogramma. Verwerf inzicht in de toeristische kansen, ontwikkel 
medewerkers en zet je aanbod in de spotlights. Maak je inzet compleet met aanvullende opties. 
Samen werken we aan de beste beleving!

HET PARTNERPROGRAMMA IN ÉÉN OOGOPSLAG:

MANAGEMENT EN ONTWIKKELING MARKETING

PARTNERPROGRAMMA AANVULLENDE OPTIES

PARTNER
PROGRAMMA

BUITENLANDSE MARKT:  
GA OVER DE GRENS

PROMINENT OP DE  
CENTRUMPLATTEGROND

VERBLIJFSARRANGEMENT OP  
VIERDAAGSEBED.NL

THEMACAMPAGNES
BINNENLANDSE MARKT

ZICHTBAAR IN FIETSROUTE-
BOEKJE EN ONLINE

ADVERTENTIE IN ONS 
BEZOEKERSMAGAZINE

MICE-MARKT: VERWELKOM
DE ZAKELIJKE BEZOEKER

Internationaal toerisme biedt mooie kansen voor onze 
regio’s én jouw bedrijf. Wij zetten je graag op de kaart  
bij (potentiële) Duitse, Vlaamse en Engelse bezoekers.  
Dit doen we door een op-maat-aanpak voor elke markt. 
Word in drie stappen een bedrijf dat klaar is voor inter- 
nationale bezoekers én ze vindt en bindt.  

 
STAP 1  QUICK SCAN MET ADVIESRAPPORT
VANAF € 395,-

Wij doen een quick scan: Hoe staat het met de kennis 
en (taal)vaardigheden van je team? Welke doelgroep is 
interessant voor jouw organisatie? Zijn de door jouw 
organisatie ingezette communicatiemiddelen geschikt 
voor de internationale bezoeker? Het adviesrapport na 
de quick scan geeft inzicht.

Sta als hotspot op de centrumplattegrond van 
je stad. Je krijgt een vermelding als Point of 
Interest (POI), en een korte tekst met foto of 
kortingsactie. De plattegronden komen er voor 
Arnhem en Nijmegen, elk in een oplage van 
60.000. Verspreid via VVV’s, cruiseschepen en 
verblijfsaccommodaties in de regio.  € 500,-

Wie meedoet met de Nijmeegse Vierdaagse 
vindt op Vierdaagsebed.nl online een slaap-
plek. Beschrijf er je Vierdaagse-arrangement 
met een foto en gegevens. € 150,-

Heb je de ideale locatie voor vergaderingen of andere 
zakelijke bijeenkomsten? Wij geven onafhankelijk,  
kosteloos en persoonlijk advies aan meetingplanners  
en investeren in vergroting van de vraag en het trekken 
van relevante bijeenkomsten naar de regio. Profiteer  
mee van dit netwerk en van onze actieve promotie.

BASISPROGRAMMA  € 850,-

In de collectieve marketingcommunicatie inspireren en 
informeren we (potentiële) MICE-boekers over Gelderland 
als zakelijke bestemming. Wij houden je actief op de hoogte 
van regionale thema’s en delen kennis, inzichten en tips.

UITGEBREID PROGRAMMA  € 1.500,-

Met het uitgebreide programma krijg je naast de  
basisinvulling een jaarlijks rapport met inzichten  
en op-maat-advies over trends en en ontwikkelingen 
in de MICE-markt, bijvoorbeeld over beste dingen en 
overnachtingen.  
Via ons krijg je toegang tot de ICCA Association  
Database. Dit is een hulpmiddel dat het zoeken  
naar potentiële associatiecongressen en het voor- 
bereiden van de bid-procedure voor jouw organisatie 
vergemakkelijkt. Daarnaast ontvang je een uitnodiging 
voor onze masterclass en nemen wij je organisatie  
op in onze deelname aan de MICE-beurzen Event- 
Summit en IMEX en onze aanwezigheid op de  
beurs IBTM.

In onze themaweken op de binnenlandse markt staat ieder 
seizoen een ander onderwerp centraal: op onze website, 
in artikelen, social media en (online) advertising en via 

diverse pr-activiteiten. Daar profiteer jij mooi van mee.
Landelijk zoeken wij de aandacht op en informeren en 
inspireren we (potentiële) bezoekers over de regio Arn-
hem en het Rijk van Nijmegen. Wil je jouw organisatie 
of product extra onder de aandacht brengen? Informeer 
naar de mogelijkheden. VANAF € 1.000,-

We geven fietsers inspiratie met mooie routes. Op 
ons online routeplatform kunnen fietsers gratis rou-
tes downloaden en printen. Daarnaast is er ook het 

fietsrouteboekje die we in de regio’s verspreiden.  
Promoot je bedrijf als bezienswaardigheid of start-/ 
eindpunt op een van onze routes en ontvang een  
baliedisplay met 1.000 flyers van jouw route! 
Extra exemplaren kun je tegen betaling bijbestellen.
€ 450,-

Inspireer (potentiële) bezoekers van de regio en vertel 
meer over jouw bedrijf of product. Waarom mogen ze 
jou niet missen? Zorg jij voor het verhaal, dan zorgen wij 
voor tekst en opmaak. Het magazine wordt verspreid in 
de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen, de Randstad 
en aan Gelderland grenzende provincies. Je ontvangt zelf 
een voorraad (inkijk)exemplaren; extra exemplaren kun je 
tegen betaling bijbestellen.

STAP 2  DE ORGANISATIE VERSTERKEN
MAATWERKPRIJS (OFFERTE)

Na de quick scan volgt een aanpak op maat.  
We benutten sterke punten en werken aan verbeter- 
punten. Denk aan taaltrainingen volgen, markt- en  
doelgroepkennis opdoen en de (door)ontwikkeling  
van communicatiemiddelen zoals je website en de 
informatie ter plaatse.

STAP 3  DE INTERNATIONALE BEZOEKER  
BEREIKEN
MAATWERKPRIJS (OFFERTE)

Klaar voor de ontvangst? Dan gaan we internationale 
bezoekers werven. We nemen je organisatie op in de 
collectieve consumentencampagnes en waar mogelijk 
in Travel Trade en pers & pr-activiteiten. En we delen 
kennis en geven advies, zodat je jouw marketing  
optimaal inzet. 

MAART - APRIL - MEI

BELEEF DE LENTE

Uitnodiging voor het jaarlijkse regiocongres

Inzicht in het dashboard met kerncijfers

-  Basis

-  Uitgebreid via partnerportaal

Blijf op de hoogte van nieuws,  
ontwikkelingen, etc via:

-  Visitarnhemnijmegen.nl

-  Online partnerupdate

-  LinkedIn

-  Partnermagazine

-  Jaarverslag

Ga direct aan de slag met content op  
partnerplatform:

-  B2C huisstijl

-  Rechtenvrij beeldmateriaal

-  Kennisartikelen

Online trainingen

Ambassadeursdag

Ambassadeurspas

Krijg inzicht in bezoekersprofielen door 
kennisprogramma leefstijlen

Buitenlandse markt: Ga over de grens

Plaats een widget op je website met  

daarin routes en evenementen

Drietalige promotie op bezoekerswebsites, 
in relevante categorie(ën)

Opname in een themacampagne met  
online vermelding

Vermelding in Duits en Engels  
bezoekersmagazine

Ontvang ons jaarlijkse Google-rapport,  
duik in de Google-zoekwoorden en scherp 
je online marketing aan

Opname in het bezoekersmagazine,  

distributie in de regio, de Randstad en  
aan Gelderland grenzende provincies

-   Vermelding met tekst

-  Vermelding met foto

-  Advertenties

MICE-markt: verwelkom de zakelijke bezoeker

Themacampagnes binnenlandse markt 

Zichtbaarheid in fietsrouteboekje en online

Prominent op de centrumplattegrond

Verblijfsarrangement op Vierdaagsebed.nl

PARTNERBIJDRAGE PROGRAMMA PREMIUM (EXCLUSIEF DE AANVULLENDE OPTIES) € 1.500,- 

PARTNERBIJDRAGE PROGRAMMA EXTRA (EXCLUSIEF DE AANVULLENDE OPTIES) € 550,- 

PARTNERBIJDRAGE PROGRAMMA BASIS (EXCLUSIEF DE AANVULLENDE OPTIES) € 250,- 

OPTIE

B BE EP P

2 pagina’s (spread)   € 2.550,-

1 pagina    € 1.450,-

Deel thematische pagina  €    650,-

MAART - APRIL - MEI

KINDERPRET
MAART - APRIL - MEI

48 UUR IN HET RIJK 
VAN NIJMEGEN

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER

REGIO ARNHEM 
ADEMT CULTUUR

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER

CULTUREEL OP PAD

JUNI - JULI - AUGUSTUS

DUIK IN HET GROEN
JUNI - JULI - AUGUSTUS

OLD CITY  
YOUNG VIBE

DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI

WINTERS GENIETEN
DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI

ULTIEM 
ONTSPANNEN

Beleef de leukste uitjes  
voor het hele gezin in de  
regio Arnhem.

Dit moet je zien en doen 
als je 48 uur in het Rijk van 
Nijmegen bent.

De regio Arnhem is een  
paradijs voor wie zich graag 
in de geschiedenis verdiept. 

Laat je in het Rijk van  
Nijmegen meeslepen door 
het rijke verleden.

Ontdek in de regio Arnhem 
hoe inspirerend weelderig 
groen kan zijn!

Geniet van een hippe sfeer 
in het historische Rijk van 
Nijmegen.

Laat je verrassen en kom een 
weekend winters genieten in 
de regio Arnhem.

Kom een weekend ultiem 
ontspannen in het Rijk van 
Nijmegen.

B E P= Basis = Extra = Premium

OPTIE

OPTIE

OPTIE
OPTIE

OPTIE

OPTIE

Alle prijzen zijn excl. BTW

SAMEN STERK!

2020 Reserveer je plek in het magazine  
voor 15 november 2019

BEZOEKERS MAGAZINE

ARNHEM

OP ZOEK NAAR DE  

DE MOOISTE FIETSROUTES?

CREATIVITEIT TE OVER

ONTDEK DE 
VERBORGEN 
PARELTJES 
VAN DE REGIO

ARNHEM  |   DE LIEMERS  |   VELUWEZOOM |   DE BETUWE

16 FIETSROUTES
i

16
ROUTES
GRATIS

visitarnhem.com

16 FIETSROUTESi

16
ROUTES
GRATIS

OP ZOEK NAAR DE  
LEUKSTE FIETSROUTES?

BEZOEKERS MAGAZINE

RIJK VAN NIJMEGEN  |   DE BETUWE  |   LAND VAN MAAS EN WAAL

visitnijmegen.com
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MAAK HET VERSCHIL VOOR JOUW GASTEN
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Menigeen kent het wel: gasten aan de  
receptie, op het terras of in de winkel die 
tips vragen voor een uitstapje in de regio.  
Vragen over welke attracties en welke 
musea er zijn en waar je ze kunt vinden. 
Maar ook vragen over welke evenementen 
er worden gehouden en hoe je er (met 
openbaar vervoer) kunt komen. Het snel 
beantwoorden van al deze toeristische 
vragen is niet altijd even eenvoudig.  
Daarom hebben wij een online kennis-
centrum ingericht, waar korte cursussen 
worden aangeboden. De trainingen zijn 
speciaal bedoeld voor die medewerkers  
die in direct contact staan met de toerist.  

Door deelname aan zo’n cursus vergroot  
je snel je toeristische kennis van de regio.

WELKE TRAININGEN ZIJN ER?
Alle trainingen zijn verdeeld over vier 
categorieën: regiotrainingen, product- 
trainingen, thematrainingen en marketing- 
trainingen. Onder de regiotrainingen vind 
je onder andere trainingen over de basis-
kennis van o.a. Land van Maas en Waal 
(nieuw), Rijk van Nijmegen en de Betuwe, 
maar ook over vervoer en overnachten in 
de diverse regio’s. Voor Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe & Kröller-Müller Museum 
en Het Nederlands Openluchtmuseum zijn 

speciale producttrainingen beschikbaar. 
Binnen de thematrainingen bieden we  
bijvoorbeeld een training over gastvrijheid, 
de Vierdaagse en de Slag om Arnhem aan. 
In de marketingtrainingen leer je onder 
andere hoe je social media inzet op de 
Duitse markt en hoe je een Vlaamse gast 
ontvangt. 

HOE KUN JE DEELNEMEN?
Ga naar regioambassadeur.nl, meld 
je aan als (nieuwe) cursist en je kunt 
direct meedoen. Na afronding van iedere  
training krijg je telkens een deelname- 
certificaat.

           eker weten dat ze wat heeft  
           opgestoken van de training ‘Hoe  
           ontvang ik Belgische gasten?’.  
“We hebben binnen ons bedrijf onlangs 
vastgelegd dat we voortaan alles in ‘je’  
gaan communiceren’’, vertelt Marian Drost,  
medewerker PR & marketing van de Tuinen 
van Appeltern. “Maar in de training leerde 
ik dat Belgen liever met ‘u‘ aangesproken 
worden. Dit soort tips zijn superhandig.’’ 

UITDAGEND
Ze volgde ook de regiotraining ‘Land van 
Maas en Waal’. “Ik vind de trainingen leuk 
en afwisselend. Steeds een stuk tekst, dan 
weer een informatief filmpje of een paar 
weetjes, af en toe een oefenvraag tussen-
door.’’ Nu ze blij is met de tips en tricks over 
onze zuiderburen, wil ze ook de training 
over Duitse toeristen gaan doen. 

TIJD VOOR TRAININGEN
Vooral voor receptiemedewerkers zouden 
de trainingen ook nuttig zijn, denkt Drost. 
“Hoe vaak komt het immers niet voor dat 
bezoekers aan de balie vragen wat er nog 
meer te zien of te doen is in de omgeving? 
Maar het blijft toch ook lastig om tijd voor 
de trainingen vrij te maken. Misschien in de 
herfst, als het hier wat rustiger is.’’

AMBASSADEURSWERK
Het lijkt haar een goed idee als zo veel mo-
gelijk mensen een regiotraining volgen. Niet 
alleen professionals, maar ook inwoners. 
“Iedereen wordt immers benaderd door 
toeristen die de weg vragen of iets willen 
weten over een bezienswaardigheid of at-
tractie. Hoe beter professionals en inwoners 
hun ambassadeurswerk doen, hoe meer  
we daar met z’n allen aan hebben.’’

  GRATIS TRAININGEN VOOR MEDEWERKERS IN HET TOERISTISCH BEDRIJFSLEVEN

CURSIST MARIAN DROST AAN HET WOORD

MAAK HET VERSCHIL VOOR 
JOUW GASTEN

“  SUPERHANDIGE  
TIPS”

Z
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SAMEN MAKEN WE DE TOEKOMST
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OP ZOEK NAAR BALANS
Met de groei van de toerismesector 
wereldwijd, maar zeker ook in Nederland, 
wordt de impact ervan steeds groter. Dat 
is economisch gezien heel interessant, 
maar kan op gespannen voet staan met 
sociale verhoudingen en ecologische 
doelstellingen. In de reisbranche zijn we 
met z’n allen verantwoordelijk voor de 
impact die het reisgedrag heeft op de sa-
menleving. Op economisch en ecologisch 
vlak, maar ook op het gebied van leefbaar-
heid of identiteit van een plek.

AANDACHT VOOR DE  
HERKOMST VAN VOEDSEL
Een mooi voorbeeld uit onze regio vinden 
we bij Landgoed Huis Sevenaer in het 
Liemerse Zevenaar. Dit is een kasteel-
boerderij met gemengde agrarische 
bedrijfsvoering volgens de principes van 
de biologische landbouw. Het bedrijf 
bestaat uit akkerbouw, waar onder meer 
de gewassen worden geteeld die de koeien 
van het landgoed in de winter eten, en 
de moestuin Deelhoven. De groenten die 
hier worden verbouwd, worden verkocht 
aan het publiek en aan restaurants in de 
omgeving. Dit sluit aan bij de trend dat er 
steeds meer aandacht is voor de herkomst 
van voedsel en waardering is voor streek-
producten. 

WERKEN VANUIT  
BIOLOGISCHE PRINCIPES
Er zijn nog meer inspirerende voorbeel-
den in de regio. Denk bijvoorbeeld aan 
het Nederlands Wijnbouwcentrum in 
Groesbeek. Ze werken er zoveel mogelijk 
energieneutraal met behulp van zonne- 
panelen en een warmtewisselbron.  
Bij het Nederlands Wijnbouwcentrum 
werken mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het werk op de wijngaard 
de Colonjes is gebaseerd op biologische 
principes. In de wijngaarden gedijen de 
bloemen- en kruidenmengsels uitbundig  

en scheppen een leefruimte voor vele 
kleine ‘helpers’ in de vorm van vlinders en 
andere insecten. 

BEWUSTWORDING CREËREN 
Ook Burgers’ Zoo geeft aan duurzaam-
heid zeer belangrijk te vinden en steeds 
verder te integreren in de bedrijfsproces-
sen, diensten en producten. Het dieren-
park voert met trots het gouden certificaat 
van The Green Key: een internationaal 
keurmerk voor duurzame bedrijven. 
Burgers’ Zoo en het Safari Meeting Centre 
zijn al sinds 2004 in het bezit van het 
keurmerk, omdat ze zeer verantwoord en 
milieuvriendelijk omgaan met energie, 
water, inkoop, voedsel, vervoer en afval. 
Burgers’ Zoo wil haar gasten graag inspi-
reren, hun gedrag positief beïnvloeden 
en hen laten genieten van alles wat de 
natuur ons geeft. Niet alleen binnen het 
park, maar ook daarbuiten. 

SAMEN 
MAKEN WE 
DE TOEKOMST

  HOE ZETTEN WE SAMEN IN OP DUURZAAM TOERISME?

Duurzaam, maatschappelijk betrokken, klimaatneutraal, groen: 
het zijn termen die je steeds vaker hoort in combinatie met 
toerisme. Met de term duurzaam toerisme bedoelen we dat het 
bezoeken van een plek op zo’n manier gebeurt, dat deze ook voor 
de toekomstige generaties behouden blijft. De negatieve impact 
van een bezoek wordt zoveel mogelijk beperkt en de positieve 
bijdrage die toerisme kan bieden wordt gestimuleerd. Veel on-
dernemers in toerisme en recreatie beseffen dat ze mede verant-
woordelijk zijn voor het behoud van de regio die ze graag aan 
hun bezoekers willen laten zien. 

DUURZAAM FEESTVIEREN 
Als grootste gratis toegankelijke evenement van  
Nederland geeft Stichting Vierdaagsefeesten graag  
het goede voorbeeld. Zij richten zich op verspilling 
voorkomen, hergebruiken en investeren in nieuwe 
duurzame oplossingen. Zo sporen zij de bezoekers 
aan om afval zoveel mogelijk te scheiden en plaatst 
Gemeente Nijmegen meer vaste stroomkasten, zodat 
er minder aggregaten gebruikt hoeven te worden. 
Daarnaast wordt er voor de aankleding van de  
Vierdaagsefeesten in duurzame materialen voor 
bouwhekdoeken en lantaarnpaalborden geïnvesteerd. 

Vierdaagsefeesten



22 23

JASPER VERSTAND OVER SAMENWERKING IN DE REGIO’S
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                 ie Oosterbeek deze maanden 
                binnenrijdt, passeert een enorme 
               boog in het kader van de Airborne-
herdenking: 75 jaar geleden vond de Slag 
om Arnhem plaats. Daaromheen zijn talloze 
activiteiten gepland. Herinneringstoerisme 
is natuurlijk één van de belangrijke econo-
mische pijlers voor de regio Arnhem en het 
Rijk van Nijmegen, maar is op veel meer 
gebieden interessant voor toeristen. En 
toerisme is weer interessant voor de regio’s. 
Maar als je zaken regionaal wilt aanpakken, 
ontkom je bijna niet aan structureel overleg 
tussen gemeenten. En juist dat ontbrak de 
laatste jaren. Jasper legt uit: “De samen-
werking is de laatste jaren een beetje als los 
zand geweest. Dat was een politieke keuze: 
men wilde een zo licht mogelijke structuur. 
Je zag echter in de praktijk dat dat moei-
zaam ging: als je een beslissing wilt nemen 
die betrekking heeft op de regio’s, dan moet 
dat door 18 gemeenteraden. Dat schiet niet 
op natuurlijk.’’ 

KARTREKKER
Gemeentelijk overleg is daarom nu weer 
geïntensiveerd en de bedoeling is dat het 
collectief ook mandaat krijgt. Het bestaat 
uit 18 gemeentes in de regio Arnhem en het 
Rijk van Nijmegen die overleggen over vier 
portefeuillepunten, waaronder Economie. 
Jasper: “Omdat we duidelijke ambities willen 
formuleren, hebben we elke portefeuille 
weer onderverdeeld in thema’s, waar een 
werkgroepje van wethouders zich mee 
bezighoudt. Onder Economie bijvoorbeeld 
valt vrijetijdseconomie, oftewel recreatie en 
toerisme. Daar mag ik de kartrekker van zijn. 
Leuk, want ik denk dat er veel te winnen valt 
op dit gebied. Dat wijst ook onderzoek van 
Visit Arnhem Nijmegen uit. Zij adviseren ons 
bij de keuzes die we maken en hun onder-
zoek wijst uit dat er heel veel groeipotentie 
in toerisme zit,  met name als je je richt op 
het internationale toerisme.’’

AMBITIES
Inmiddels heeft Jasper een presentatie  
gehouden waarin hij de ambities van de 
werkgroep in beginsel heeft omschreven: 
“De kern is dat toerisme het middel is en 
niet het doel. We hebben drie hoofddoelen: 
vergroten van de leefbaarheid, duurzaam 
toerisme en creëren van de werkgelegen-
heid. Bij het vergroten van de leefbaarheid 
moet je denken aan het tegengaan van leeg-
stand in de winkelstraten. De uitgaven van 
de eigen bevolking zijn niet meer voldoende 

om die tegen te gaan. Dan moet je anders 
denken en aan internationale marketing 
gaan doen, waar Visit Arnhem Nijmegen 
ons bij kan helpen. Kijk naar Doesburg, een 
van onze 18 gemeenten. Die voeren hier al 
een aantal jaren beleid op en je ziet dat de 
leegstand in de binnenstad nagenoeg terug-
gedrongen is. Hoe meer toeristen er komen, 
hoe interessanter het immers is om in zo’n 
winkelstraat te zitten als ondernemer.’’

WERKGELEGENHEID
Toename van internationaal toerisme zal  
ook leiden tot meer werkgelegenheid.  
Jasper: “We willen zo’n 250 mensen die nu 
een uitkering hebben, de komende jaren in 
deze regio’s in de toeristische sector aan 
het werk krijgen. Je ziet namelijk dat er een 
enorm tekort is aan goede mensen in de 
horeca en recreatieve sectoren. We kunnen 
met een ROC een leer-werkovereenkomst 
sluiten, zodat we de mensen goed opleiden 
en zo een win-winsituatie creëren.’’

GREEN KEY
Het derde speerpunt, duurzaam toerisme, 
richt zich niet alleen op toeristen die langer 
verblijven en geld gaan uitgeven, maar ook 
op de aanbieders. Jasper: “We willen dat 
over vijf jaar 15% van de aanbieders een 
Green Key heeft, dus aantoonbaar duurzaam 
onderneemt. Het gaat dan om campings, 
hotels en attractieparken, maar ook ver-
voersbedrijven. We denken dat als we met 
18 gemeenten onze krachten bundelen en 
bedrijven stimuleren, we ook bij de provincie 
subsidie kunnen krijgen. De provincie kijkt 
tegenwoordig naar de regio’s en dan is zo’n 
samenwerking als die van ons heel welkom. 
Bovendien heeft de provincie 20 miljoen 
euro uitgetrokken voor de toeristische 
ontwikkeling.’’ 

Om de regio’s internationaal te vermarkten, 
hebben de gemeenten samen met Visit  
Arnhem Nijmegen gekeken naar een over-
koepelend thema: “We zijn daar nog niet 
helemaal uit, maar vooralsnog lijkt het thema 
vrijheid de meeste kans te hebben. Vrijheid 
sluit natuurlijk mooi aan bij het herinnerings-
toerisme, maar verwijst ook in brede zin naar 
de enorme natuurgebieden die je de vrijheid 
geven te wandelen, te fietsen, jezelf te zijn. 
Of kijk naar het modegebied in Arnhem of de 
universiteit in Nijmegen: vrijheid in creati-
viteit en kennis delen. Je kunt er heel veel 
kanten mee op.’’

In de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen 
werken 18 gemeenten sinds kort nauw samen 

aan diverse regionale speerpunten. Eén  
daarvan is economie, met daaronder het thema  
vrijetijdseconomie. Jasper Verstand, wethouder  

in de gemeente Renkum, is voorzitter van de 
commissie die de ambities op dit gebied 

formuleert. We zoeken hem op in het 
gemeentehuis in Oosterbeek.

W GEMEENTEN BUNDELEN 
KRACHTEN EN ZETTEN  

IN OP INTERNATIONAAL  
TOERISME
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ONDERZOEK TOERISME 
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noteerden in 2018 2,7 miljoen overnach-
tingen. Nederlanders zijn verantwoorde-
lijk voor het merendeel van de overnach-
tingen (2,3 miljoen), de Duitse gasten zijn 
goed voor ruim 175.000 overnachtingen 
en de Belgen zorgen voor ruim 76.000 
overnachtingen. 

TOERISTISCHE MONITOR
Iedere twee jaar laten wij een onderzoek 
uitvoeren, waarin het bezoek en de be-
stedingen van twee jaar ervoor op een rij 
worden gezet. Dit jaar hebben we, dankzij 
financiële ondersteuning van de provin-
cie Gelderland, kunnen kiezen voor een 
andere onderzoeksopzet. Hierin combine-
ren we data met elkaar en verhogen we 
de betrouwbaarheid van het onderzoek. 
De basis is een consumentenpanel van 
2000 personen bestaande uit binnen- en 
buitenlandse bezoekers. Deze data wordt 
vergeleken en aangevuld met het  
ContinuVakantieOnderzoek en mobiele 
data. Dit leidt tot een nieuwe nulmeting.

            it dit onderzoek blijkt maar eens 
            te meer hoe belangrijk toeristisch
            bezoek uit binnen- en buitenland 
is voor onze mooie regio’s. Het gaat daar-
bij niet alleen om inkomsten en banen; 
toerisme versterkt bijvoorbeeld ook de 
sfeer en de functie van binnensteden en 
kleine dorpskernen.

INZICHT IN ACTIVITEITEN  
EN VERBLIJF
Het totaal aantal dagbezoeken aan de 
regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen 
is op basis van de beschikbare data 
geraamd op 11,5 miljoen. Het grootste 
deel daarvan, ruim 9,5 miljoen bezoe-
ken, is ondernomen door Nederlanders 
van buiten de regio’s. De inwoners van 
de regio’s zijn goed voor 1,4 miljoen 
dagbezoeken. Vanuit Duitsland hebben 
bijna 560.000 bezoeken plaatsgevonden, 
terwijl de Vlamingen goed zijn voor 
ongeveer 74.000 bezoeken.  
De regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen 

TOERISME 
LEVERT REGIO’S 
1,6 MILJARD 
EURO OP

SAMENWERKING CENTRAAL OP HET  
VISIT ARNHEM NIJMEGEN-CONGRES

Hoe ziet het reisgedrag van toeristen er de komende jaren 
uit? Het was één van de thema’s die werd besproken tijdens 
het congres van Visit Arnhem Nijmegen op 6 juni, dat in het 
teken stond van samenwerking. Tijdens dit congres in Hotel 
Papendal gingen we - samen met onze partners - het gesprek 
aan over trends en ontwikkelingen in de vrijetijdseconomie 
en over belangrijke onderwerpen in de regio.  

Circa 115 toeristische ondernemers, gemeenten en 
stakeholders zijn bijgepraat over de ontwikkelingen in de 
toeristische sector in het algemeen en over de wensen van 
de bezoeker van de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. 
In diverse deelsessies werd onder andere ingegaan op de 
ontwikkelingen van routes, doelgroepsegmentatie via de 
Leefstijlvinder en de kansen op de zakelijke markt.

Toerisme leverde de economie van de regio Arnhem en het  
Rijk van Nijmegen in 2018 ruim 1,6 miljard euro op. Dit blijkt  
uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Dynamic Concepts  
Consultancy in opdracht van Visit Arnhem Nijmegen.  
In hetzelfde jaar werkten meer dan 26.000 mensen in de regio’s  
in de toeristisch-recreatieve sector. 

Het onderzoek meet niet alleen de omvang van de vrijetijds- 
economie, maar ook de toegevoegde waarde voor de keten. 
De € 1,6 miljard directe bestedingen, voortvloeiend uit toerisme 
en recreatie in de regio Arnhem en Rijk van Nijmegen, zorgen 
voor een (indirecte) toegevoegde waarde van € 535 miljoen aan 
de keten van sectoren. Daarnaast voegt het ook nog ruim 11.000 
banen toe aan de werkgelegenheid.

U

Hotels/pensions/ 
jeugdaccommodaties

Kampeerterreinen

Huisjesterreinen

Groepsaccommodaties

Overige accommodaties

863.000

868.000

772.932

33.500

139.495

AANTAL OVERNACHTINGEN:

 Totaal overnachtingen 2018: 
€ 2.6 mln

Dagtoerisme Verblijfstoerisme Zakelijk bezoek

44% 36% 20%

 Totaal directe bestedingen 2018: € 
€ 1.6 miljard

 Totaal indirecte bestedingen 2018: 
€ 535 mln
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SPRING OP DE FIETS

In week 17 t/m 21 stond de Randstad  
in het teken van ‘Spring op de fiets in 
de Gelderse streken’. In Den Haag, 
Haarlem en Rotterdam was het mogelijk 
om de Gelderse streken zelf te beleven, 
zonder daarvoor de stad uit te moeten. 
Door virtueel op de fiets te springen en 
de omgeving te ontdekken aan de hand 
van een VR-tour, fietste men onder andere 
door Park Sonsbeek en de Ooijpolder. 
Naast deze groots opgezette fietsactivatie 
is er een nieuwe editie van FietsActief 

verschenen, volledig in het teken van  
Gelderse streken. Verder is deze campag-
ne ondersteund door snelwegmasten,  
radio en een speciaal ontwikkelde lan-
dingspagina. Met deze campagne hebben 
we een enorme PR-waarde gerealiseerd. 
We hebben het fietsen in de Gelderse stre-
ken breed aangejaagd en een hoog bereik 
gerealiseerd met social media  
(1,3 miljoen), radio (5 miljoen) en snelweg-
masten (2,5 miljoen passanten).

Met het programma ‘Gelderland levert je mooie  
streken’ zetten we in 2019 wederom in op het  
vergroten van het bezoek aan de regio’s in  
Gelderland. Binnen de multimediale campagne  
tonen we samen de kracht en diversiteit van de  
regio’s. Het platform geldersestreken.nl is het  
middelpunt van de campagnes. Hier staan verhalen 
in de vorm van artikelen, interviews, fotoreportages 
en video’s centraal. Deze verhalen vormen de verbin-
ding tussen de regio’s en het toeristisch-recreatief 
bedrijfsleven, met als doel elkaar te versterken en zo 
langer verblijf te stimuleren. Naast de continue inzet 
van verhalen worden gedurende het jaar rondom een 
aantal thema’s (deel)campagnes in de markt gezet.

  REGIO ARNHEM EN RIJK VAN NIJMEGEN IN CAMPAGNE GELDERSE STREKEN

VAN BREDE AWARENESS 
NAAR DE JUISTE BOODSCHAP 
VOOR DE JUISTE DOELGROEP
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WAAROM DIT ONDERZOEK?
Herre Dijkema, directeur Toerisme Veluwe 
Arnhem Nijmegen, licht toe: “In 2013 zijn 
de samenwerkende Gelderse toerisme-
bureaus in opdracht van de provincie 
Gelderland gestart met de campagne 
‘Gelderse streken’. Doel van deze cam-
pagne is de naamsbekendheid van de 
Gelderse streken te vergroten en bezoek 
naar de Gelderse streken te stimuleren. 
De afgelopen jaren is de campagne verder 
doorontwikkeld naar themacampagnes. 
De slogan ‘Gelderland levert je mooie 
streken’ is al die jaren gebleven. De vraag 
was of onze campagnes de Gelderse 
streken Achterhoek, regio Arnhem en Rijk 
van Nijmegen, Rivierenland en Veluwe 
meer bekendheid en meer bezoek hebben 
opgeleverd. Uiteraard zijn wij tevreden 
met de resultaten waaruit blijkt dat de 
campagne effectief is. Daarnaast bieden 
deze uitkomsten mogelijkheden om de 
campagne verder door te ontwikkelen, 
waardoor het effect van de campagne nog 
verder kan worden vergroot.’’  

BELANGRIJKSTE RESULTATEN
GfK heeft 1000 Nederlanders gevraagd 
naar de campagne ‘Gelderse streken’.  
De campagne wordt door bijna vier op de 
tien herkend. Bijna 90% van deze groep 
vindt de boodschap van de campagne 
duidelijk. De mensen die de campagne 
herkennen, zijn bovendien veel bekender 
met de regio’s. De overweging om de 
Gelderse streken te bezoeken is ook hoger 
onder degenen die de campagne herken-
nen. Herre Dijkema: ‘’De herkenbaarheid 
van de Gelderse streken mag groter, zeker 
omdat de mensen die de campagne wél 
kennen relatief vaak overwegen om naar 
de Gelderse streken te gaan. We kijken 
nu hoe we met een andere opzet van de 
campagne en andere inzet van verschil-
lende media, zoals tv, radio en online  
bereik kunnen vergroten. De keuzes die 
we daarin maken worden echter ook 
bepaald door het beschikbare budget.”

Marktonderzoeksbureau GfK heeft in opdracht van de Gelder-
se toerismebureaus de effectiviteit van de campagne ‘Gelderse 
streken’ onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat 38% van de 
doelgroep bekend is met de campagne en dat 73% van de doel-
groep overweegt om één van de Gelderse streken te bezoeken. 
Belangrijkste aanbeveling is om te investeren in een groter 
bereik, zodat de bekendheid van de Gelderse streken verder 
toeneemt.

CAMPAGNE ‘GELDERSE STREKEN’ 
ZORGT VOOR MEER BEKENDHEID 
EN MEER BEZOEK

GROOT GELDERS  
AVONTUUR

Tijdens de ‘Groot Gelders Avontuur’ 
campagne in week 26 t/m 32 draaide alles 
om een ‘Gelderse streken-bucketlist’: een 
lijst met verrassende kinderactiviteiten 
die je écht eens in de regio gedaan moet 
hebben. In verschillende fases speel-
den we in op de belevingswereld van 
kinderen en namen we hen mee op reis 
door de Gelderse streken. We partici-
peerden in de magazines van Wild van 
Freek en NatGeo-Junior door middel van 
bucketlist-opplakkers en wekten zo de 
interesse in de regio’s. Kinderen konden 
zich op een landingspagina inschrijven 
om kans te maken op Meet & Greets met 
influencers. Vervolgens vonden de Meet 
& Greets plaats bij onder andere Burgers’ 
Zoo. Om ook de ouders te bereiken met 
de boodschap maakten we (niet wegklik-
bare) pre-roll die werd uitgezonden op 
NPO Start (100 GRP’s). 

WANDELEN IN DE  
GELDERSE STREKEN

Als de bladeren aan de bomen kleuren 
naar goudgeel, verandert het landschap 
van de zomer naar het goud van de herfst. 
Door middel van de crossmediale cam-
pagne ‘Kom wandelen in de Gelderse 
streken!’ inspireren wij de (potentiële) 
bezoeker van de Gelderse streken in week 
38 t/m 43 om te komen wandelen in onze 
prachtige regio´s. Dit najaar organiseren 
we in samenwerking met MyAlbum een 
fotowedstrijd en roepen we bezoekers op 
om de mooiste herfstfoto in de Gelderse 
streken te maken. Om de fotowedstrijd en 
het wandelen in de Gelderse streken extra 
onder de aandacht te brengen, zetten we 
een aantal passende (online) platformen 
in. De campagne zal zichtbaar zijn op 
zowel social media als in de nieuws-
brief bij de titels Roots, Seasons, Zin en 
FietsActief. Daarnaast ontwikkelen we in 
samenwerking met Roots een uitneemba-
re Gelderse streken streekgids, waarin het 
wandelen in Gelderland centraal staat. 

THEMA’S VOOR- EN NAJAAR

In het voorjaar en najaar is er ook veel  
aandacht voor de thema’s ‘Lekker 
eten & ontspannen’ en ‘Cultuur 
proeven’. Per campagne bepalen we 
de middelenmix, op basis van de vraag 
van de bezoeker en het aanbod van het 
toeristisch bedrijfsleven. 

  ONDERZOEK EFFECTIVITEIT CAMPAGNE ‘GELDERSE STREKEN’
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              nze experts geven onafhankelijk, 
              persoonlijk en kosteloos advies 
              aan meeting- en eventplanners. Zij 
promoten Gelderland als dé bestemming 
voor zakelijke bijeenkomsten, door het 
samenbrengen van de vraag en het veel-
zijdige aanbod aan zakelijke en feestelijke 
mogelijkheden. Daarnaast investeren we 
in vergroting van de vraag en trekken we 
relevante bijeenkomsten - door actieve be-
nadering van organisatoren - naar de regio.

Voor het versterken van de regio 
Arnhem en het Rijk van Nijmegen als  
aantrekkelijke bestemmingen voor de 
MICE-branche (meetings, incentives, 
conventions en exhibitions) wordt sterk 

ingezet op marketing, management en 
ontwikkeling. Wij maken gebruik van 
verschillende communicatiekanalen om 
event- en meetingplanners te inspireren 
over de zakelijke mogelijkheden. Naast de 
website van Convention Bureau Gelder-
land waar veel informatie te vinden is 
over de bijzondere locaties in de regio, 
ontvangen bijna 1500 event- en meeting-
planners tweemaandelijks een inspireren-
de nieuwsbrief met de nieuwste ontwik-
kelingen op zakelijk gebied in de regio. 
Daarnaast is er dit jaar ook een vernieuw-
de uitgave van TO MEET verschenen, 
met daarin onder andere handige tips en 
tricks en handvatten voor het organiseren 
van een succesvol evenement. 

Het afgelopen jaar hebben wij ons weer veelvuldig in kunnen zetten om  
Gelderland als zakelijke destinatie nog beter op de kaart te zetten. De regio 
Arnhem en het Rijk van Nijmegen beschikken over eem grote verscheidenheid 
aan mooie, bijzondere locaties op het gebied van Energie- en Milieutechnologie, 
Sport, Food en Health: dat moet gezien worden! 

CONVENTION BUREAU 
GELDERLAND ZET DE REGIO’S 
ZAKELIJK OP DE KAART

O

Om ervoor te zorgen dat 
de regio Arnhem en het 
Rijk van Nijmegen gaan 
profiteren van de groei 
van het toerisme, zullen 
we samen hard moeten blijven werken aan 
het imago van en de beleving in onze regio. 
Hiervoor werken wij voor en samen met 
zo’n 400 regionale ondernemingen in het 
toerisme en 19 gemeentes. Presentatie van 
onze regio als aantrekkelijke bestemming 
en jouw bedrijf als wezenlijk onderdeel 
daarvan, is van groot belang: zo zorgen we 
er samen voor dat zowel de regio als jouw 
onderneming zichtbaar en vindbaar is. 

We hebben de afgelopen tijd geïnvesteerd in het slimmer 
maken van onze marketing door kennis te verzamelen 
over de (mogelijke) bezoeker aan onze regio en trends 
in bezoekgedrag bij binnen- en buitenlandse gasten. Die 
kennis heeft ook voor (de marketing van) jouw bedrijf veel 
toegevoegde waarde. Wij hebben daarom onze partnerpak-
ketten vernieuwd met activiteiten die jou als ondernemer 
nog beter kunnen helpen bij het bereiken van je (nieuwe) 
gasten. 

Zo introduceren wij in 2020 ons online partnerplatform 
waar kennis en inzichten samenkomen met praktische 
content. Met het kennisprogramma leefstijlen creëren we 
inzicht in - en adviseren we je over - je doelgroep. Inspe-
lend op de groei van inkomend toerisme uit voornamelijk 
Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, hebben wij  
ons buitenlandse programma uitgebreid en daarnaast ver-
breden wij onze activiteiten op de MICE-markt. Uiteraard 
blijven wij ook inzetten op onze toeristische websites en  
de vertrouwde bezoekersmagazines.

Het jaar 2020 wordt een mooi jaar, waarin de beste  
beleving voor de binnen- en de buitenlandse bezoeker 
centraal staat. Samen lukt ons dat! Neem een kijkje in ons 
partnerprogramma 2020 om te kijken hoe onze samen- 
werking er komend jaar uit gaat zien. 

Je vindt hem op visitarnhemnijmegen.nl/deelnemen

SAMEN 
STERK!

 

Investeer met ons in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen én in je organisatie! Je haalt 
meer uit 2020 met ons partnerprogramma. Verwerf inzicht in de toeristische kansen, ontwikkel 
medewerkers en zet je aanbod in de spotlights. Maak je inzet compleet met aanvullende opties. 
Samen werken we aan de beste beleving!

HET PARTNERPROGRAMMA IN ÉÉN OOGOPSLAG:

MANAGEMENT EN ONTWIKKELING MARKETING

PARTNERPROGRAMMA AANVULLENDE OPTIES

PARTNER
PROGRAMMA

BUITENLANDSE MARKT:  
GA OVER DE GRENS

PROMINENT OP DE  
CENTRUMPLATTEGROND

VERBLIJFSARRANGEMENT OP  
VIERDAAGSEBED.NL

THEMACAMPAGNES
BINNENLANDSE MARKT

ZICHTBAAR IN FIETSROUTE-
BOEKJE EN ONLINE

ADVERTENTIE IN ONS 
BEZOEKERSMAGAZINE

MICE-MARKT: VERWELKOM
DE ZAKELIJKE BEZOEKER

Internationaal toerisme biedt mooie kansen voor onze 
regio’s én jouw bedrijf. Wij zetten je graag op de kaart  
bij (potentiële) Duitse, Vlaamse en Engelse bezoekers.  
Dit doen we door een op-maat-aanpak voor elke markt. 
Word in drie stappen een bedrijf dat klaar is voor inter- 
nationale bezoekers én ze vindt en bindt.  

 
STAP 1  QUICK SCAN MET ADVIESRAPPORT
VANAF € 395,-

Wij doen een quick scan: Hoe staat het met de kennis 
en (taal)vaardigheden van je team? Welke doelgroep is 
interessant voor jouw organisatie? Zijn de door jouw 
organisatie ingezette communicatiemiddelen geschikt 
voor de internationale bezoeker? Het adviesrapport na 
de quick scan geeft inzicht.

Sta als hotspot op de centrumplattegrond van 
je stad. Je krijgt een vermelding als Point of 
Interest (POI), en een korte tekst met foto of 
kortingsactie. De plattegronden komen er voor 
Arnhem en Nijmegen, elk in een oplage van 
60.000. Verspreid via VVV’s, cruiseschepen en 
verblijfsaccommodaties in de regio.  € 500,-

Wie meedoet met de Nijmeegse Vierdaagse 
vindt op Vierdaagsebed.nl online een slaap-
plek. Beschrijf er je Vierdaagse-arrangement 
met een foto en gegevens. € 150,-

Heb je de ideale locatie voor vergaderingen of andere 
zakelijke bijeenkomsten? Wij geven onafhankelijk,  
kosteloos en persoonlijk advies aan meetingplanners  
en investeren in vergroting van de vraag en het trekken 
van relevante bijeenkomsten naar de regio. Profiteer  
mee van dit netwerk en van onze actieve promotie.

BASISPROGRAMMA  € 850,-

In de collectieve marketingcommunicatie inspireren en 
informeren we (potentiële) MICE-boekers over Gelderland 
als zakelijke bestemming. Wij houden je actief op de hoogte 
van regionale thema’s en delen kennis, inzichten en tips.

UITGEBREID PROGRAMMA  € 1.500,-

Met het uitgebreide programma krijg je naast de  
basisinvulling een jaarlijks rapport met inzichten  
en op-maat-advies over trends en en ontwikkelingen 
in de MICE-markt, bijvoorbeeld over beste dingen en 
overnachtingen.  
Via ons krijg je toegang tot de ICCA Association  
Database. Dit is een hulpmiddel dat het zoeken  
naar potentiële associatiecongressen en het voor- 
bereiden van de bid-procedure voor jouw organisatie 
vergemakkelijkt. Daarnaast ontvang je een uitnodiging 
voor onze masterclass en nemen wij je organisatie  
op in onze deelname aan de MICE-beurzen Event- 
Summit en IMEX en onze aanwezigheid op de  
beurs IBTM.

In onze themaweken op de binnenlandse markt staat ieder 
seizoen een ander onderwerp centraal: op onze website, 
in artikelen, social media en (online) advertising en via 

diverse pr-activiteiten. Daar profiteer jij mooi van mee.
Landelijk zoeken wij de aandacht op en informeren en 
inspireren we (potentiële) bezoekers over de regio Arn-
hem en het Rijk van Nijmegen. Wil je jouw organisatie 
of product extra onder de aandacht brengen? Informeer 
naar de mogelijkheden. VANAF € 1.000,-

We geven fietsers inspiratie met mooie routes. Op 
ons online routeplatform kunnen fietsers gratis rou-
tes downloaden en printen. Daarnaast is er ook het 

fietsrouteboekje die we in de regio’s verspreiden.  
Promoot je bedrijf als bezienswaardigheid of start-/ 
eindpunt op een van onze routes en ontvang een  
baliedisplay met 1.000 flyers van jouw route! 
Extra exemplaren kun je tegen betaling bijbestellen.
€ 450,-

Inspireer (potentiële) bezoekers van de regio en vertel 
meer over jouw bedrijf of product. Waarom mogen ze 
jou niet missen? Zorg jij voor het verhaal, dan zorgen wij 
voor tekst en opmaak. Het magazine wordt verspreid in 
de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen, de Randstad 
en aan Gelderland grenzende provincies. Je ontvangt zelf 
een voorraad (inkijk)exemplaren; extra exemplaren kun je 
tegen betaling bijbestellen.

STAP 2  DE ORGANISATIE VERSTERKEN
MAATWERKPRIJS (OFFERTE)

Na de quick scan volgt een aanpak op maat.  
We benutten sterke punten en werken aan verbeter- 
punten. Denk aan taaltrainingen volgen, markt- en  
doelgroepkennis opdoen en de (door)ontwikkeling  
van communicatiemiddelen zoals je website en de 
informatie ter plaatse.

STAP 3  DE INTERNATIONALE BEZOEKER  
BEREIKEN
MAATWERKPRIJS (OFFERTE)

Klaar voor de ontvangst? Dan gaan we internationale 
bezoekers werven. We nemen je organisatie op in de 
collectieve consumentencampagnes en waar mogelijk 
in Travel Trade en pers & pr-activiteiten. En we delen 
kennis en geven advies, zodat je jouw marketing  
optimaal inzet. 

MAART - APRIL - MEI

BELEEF DE LENTE

Uitnodiging voor het jaarlijkse regiocongres

Inzicht in het dashboard met kerncijfers

-  Basis

-  Uitgebreid via partnerportaal

Blijf op de hoogte van nieuws,  
ontwikkelingen, etc via:

-  Visitarnhemnijmegen.nl

-  Online partnerupdate

-  LinkedIn

-  Partnermagazine

-  Jaarverslag

Ga direct aan de slag met content op  
partnerplatform:

-  B2C huisstijl

-  Rechtenvrij beeldmateriaal

-  Kennisartikelen

Online trainingen

Ambassadeursdag

Ambassadeurspas

Krijg inzicht in bezoekersprofielen door 
kennisprogramma leefstijlen

Buitenlandse markt: Ga over de grens

Plaats een widget op je website met  

daarin routes en evenementen

Drietalige promotie op bezoekerswebsites, 
in relevante categorie(ën)

Opname in een themacampagne met  
online vermelding

Vermelding in Duits en Engels  
bezoekersmagazine

Ontvang ons jaarlijkse Google-rapport,  
duik in de Google-zoekwoorden en scherp 
je online marketing aan

Opname in het bezoekersmagazine,  

distributie in de regio, de Randstad en  
aan Gelderland grenzende provincies

-   Vermelding met tekst

-  Vermelding met foto

-  Advertenties

MICE-markt: verwelkom de zakelijke bezoeker

Themacampagnes binnenlandse markt 

Zichtbaarheid in fietsrouteboekje en online

Prominent op de centrumplattegrond

Verblijfsarrangement op Vierdaagsebed.nl

PARTNERBIJDRAGE PROGRAMMA PREMIUM (EXCLUSIEF DE AANVULLENDE OPTIES) € 1.500,- 

PARTNERBIJDRAGE PROGRAMMA EXTRA (EXCLUSIEF DE AANVULLENDE OPTIES) € 550,- 

PARTNERBIJDRAGE PROGRAMMA BASIS (EXCLUSIEF DE AANVULLENDE OPTIES) € 250,- 

OPTIE

B BE EP P

2 pagina’s (spread)   € 2.550,-

1 pagina    € 1.450,-

Deel thematische pagina  €    650,-

MAART - APRIL - MEI

KINDERPRET
MAART - APRIL - MEI

48 UUR IN HET RIJK 
VAN NIJMEGEN

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER

REGIO ARNHEM 
ADEMT CULTUUR

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER

CULTUREEL OP PAD

JUNI - JULI - AUGUSTUS

DUIK IN HET GROEN
JUNI - JULI - AUGUSTUS

OLD CITY  
YOUNG VIBE

DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI

WINTERS GENIETEN
DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI

ULTIEM 
ONTSPANNEN

Beleef de leukste uitjes  
voor het hele gezin in de  
regio Arnhem.

Dit moet je zien en doen 
als je 48 uur in het Rijk van 
Nijmegen bent.

De regio Arnhem is een  
paradijs voor wie zich graag 
in de geschiedenis verdiept. 

Laat je in het Rijk van  
Nijmegen meeslepen door 
het rijke verleden.

Ontdek in de regio Arnhem 
hoe inspirerend weelderig 
groen kan zijn!

Geniet van een hippe sfeer 
in het historische Rijk van 
Nijmegen.

Laat je verrassen en kom een 
weekend winters genieten in 
de regio Arnhem.

Kom een weekend ultiem 
ontspannen in het Rijk van 
Nijmegen.

B E P= Basis = Extra = Premium

OPTIE

OPTIE

OPTIE
OPTIE

OPTIE

OPTIE

Alle prijzen zijn excl. BTW

SAMEN STERK!

2020 Reserveer je plek in het magazine  
voor 15 november 2019

BEZOEKERS MAGAZINE

ARNHEM

OP ZOEK NAAR DE  

DE MOOISTE FIETSROUTES?

CREATIVITEIT TE OVER

ONTDEK DE 
VERBORGEN 
PARELTJES 
VAN DE REGIO

ARNHEM  |   DE LIEMERS  |   VELUWEZOOM |   DE BETUWE

16 FIETSROUTES
i

16
ROUTES
GRATIS

visitarnhem.com

16 FIETSROUTESi

16
ROUTES
GRATIS

OP ZOEK NAAR DE  
LEUKSTE FIETSROUTES?

BEZOEKERS MAGAZINE

RIJK VAN NIJMEGEN  |   DE BETUWE  |   LAND VAN MAAS EN WAAL

visitnijmegen.com

De regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen hebben ieder 
belangrijke speerpunten als het gaat om de zakelijke 
marktbewerking. Voor zakelijke partners liggen er dan 
ook veel kansen, waar wij continu een passende match 
proberen te vinden.  

SPORT
Het hart van de Nederlandse topsport ligt in Arnhem, Papendal. 
Hier wordt door middel van congressen, trainingen en presentaties 
het doel nagestreefd om de Nederlandse topsport te bevorderen. 
Natuurlijk is Gelderland ook de thuisbasis van sportvoorzieningen 
als het GelreDome, de Goffert, Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie (KNHS)  en OmniSport. Locaties die zich uitstekend 
lenen voor het organiseren van sportgerelateerde evenementen.

ENERGIE- EN MILIEUTECHNOLOGIE
Steeds meer bedrijven zijn actief in Energie- en Milieutechnologie. 
Energiepark Kleefse Waard in Arnhem is het epicentrum van  
deze sector. Juist door zich dicht bij elkaar te vestigen, stimuleren 
deze bedrijven de kennisdeling. Regelmatig vinden er symposia, 
congressen en seminars plaats. 

FOOD EN HEALTH VALLEY
Nijmegen is het hart van Health Valley. Met een groot aantal  
kennisinstellingen in de regio – wel 700 – is het de uitgelezen plek 
voor kennisdeling op dit gebied. Dit gebeurt dan ook regelmatig 
in de vorm van medische congressen, innovatiesessies en andere 
food- en health-bijeenkomsten.  

WAAR HEBBEN WE GESTAAN?  
Ook dit jaar hebben we op verschillende 
evenementen en beurzen de diversiteit 
van zakelijk Gelderland kunnen presenteren, namelijk:  
• Event Summit 
• EventExperience 
• Bookersmeeting 

WAAR KAN JE ONS NOG VINDEN?  
Uiteraard blijven we ook de komende tijd zichtbaar op  
verschillende beurzen en bijeenkomsten. Op dit moment  
staan de volgende activiteiten op de planning:
•  Bijeenkomst directiesecretaressen en  

managementondersteuners: locatie is key
•  6 en 7 november 2019: beurs Festivak in Den Bosch 
•  19-21 november 2019: IBTM Barcelona bezoeken om netwerk  

uit te breiden op de internationale markt 




