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Ontdek de veelzijdige Veluwe

Februari t/m juni 2021



Neem de tijd om de Veluwe te ontdekken! Ga kamperen of kies een gezellig huisje op een van de parken die de 
Veluwe rijk is wanneer je met je familie op pad gaat. Vul je verblijf met de leukste activiteiten, zoals een van de 
talloze attracties en dierenparken of ga lekker zwemmen aan de randmeren.

De doelgroep Harmoniezoekers zijn via verschillende platformen benaderd met de content. O.a. me-to-we, AD.nl, nu.nl, 
libelle.nl, margriet.nl, Recreatiekrant Veluwe, influencer Lady Lemonade en onze eigen kanalen zijn ingezet voor de promotie 
van de campagne. 

Ontdek de veelzijdige Veluwe



Ondanks dat de campagne startte in een 
periode van lockdown hebben we door een 
verlenging van de campagne goede 
resultaten kunnen boeken. 

Ruim 3,1 miljoen personen zijn geïnspireerd 
voor vakantie op de Veluwe. 

Vooral de campagnepagina op visitveluwe.nl 
is boven verwachting goed bezocht!

We hebben zowel de 
overnachtingsmogelijkheden als de 
dagattracties in de spotlights gezet.  

Samenvatting resultaten

Totaal bereik 

Landingspagina 13.357

Artikelen 5.299

Social media 519.048

Me-to-we 95.962

DPG 2.375.151

Recreatiekrant 100.000

TOTAAL 3.108.817*

* Excl. PR en daarnaast zijn er met de awareness 
campagne van Gelderse streken, binnen hetzelfde 
thema, nog eens ruim 1,8 miljoen mensen bereikt. 

Extra voor partners Totaal bereik 

Lady Lemonade
(CODA, Apenheul en Burgers’ Zoo) 

147.930

Instastory Camping De Midden Veluwe 379.191

Instastory Apenheul 409.328

Ereveld Loenen 1.933.052



• Ruim 17.500 bezoeken op de campagnepagina. Bijna 
13.500 daarvan zijn unieke bezoekers (doelstelling 6.000).  

• Bij de start van de campagne in februari was Nederland 
nog steeds in lockdown. De eerste versoepelingen zijn 
halverwege mei doorgevoerd. Op dat moment zijn de 
meeste campagneuitingen ook pas ingezet. De looptijd is 
daardoor ook iets verlengt naar eind juni (i.p.v. eind mei). 

• Er zijn drie duidelijke pieken zichtbaar:

1. Eind februari: start social campagne voor 
overnachten

2. Medio maart: de nieuwsbrieven van Seasons, Zin en 
Roots zijn verstuurd (Gelderse streken campagne). 

3. Vanaf half mei t/m half juni: de campagne DPG is 
gestart en heeft ten doel traffic te genereren. Dat is 
duidelijk terug te zien in de resultaten. 

• De gemiddelde tijd die men op de landingspagina 
doorbracht is bijna 1 minuut. 

Landingspagina



Voor deze themacampagne zijn 3 artikelen geschreven. Ook is de ‘wild spotten’ pagina geüpdatet en omdat deze een 
belangrijke rol speelt binnen de campagne nemen we deze resultaten ook mee. Zie hieronder een overzicht:

• https://www.visitveluwe.nl/artikelen/even-er-tussenuit-hier-kun-je-heerlijk-overnachten-op-de-veluwe

• https://www.visitveluwe.nl/artikelen/10-lente-uitjes-op-de-veluwe

• https://www.visitveluwe.nl/artikelen/ontdek-de-natuur-met-kinderen

Het artikel over de overnachtingsmogelijkheden heeft het beduidend minder goed gedaan. Vermoedelijk vanwege de 
coronamaatregelen die in februari/maart nog gelden en daarmee de onzekerheid voor het boeken van een verblijf/vakantie.

Artikelen

1 februari t/m 30 juni 
2021

Overnachten 10 lente uitjes Ontdek de natuur 
met kinderen

Paginaweergave 1.330 3.557 2.103

Gemiddelde leesduur 00:00:53 00:01:58 00:02:01

Gebruikers (uniek) 974 2.718 1.607

https://www.visitveluwe.nl/artikelen/even-er-tussenuit-hier-kun-je-heerlijk-overnachten-op-de-veluwe
https://www.visitveluwe.nl/artikelen/10-lente-uitjes-op-de-veluwe
https://www.visitveluwe.nl/artikelen/ontdek-de-natuur-met-kinderen


Voor de campagne promoten we verschillende artikelen via de 
social media kanalen. Ook plaatsen de posts voor het 
inspireren (traffic naar de landingspagina). Hierbij zetten we 
budget in en targetten we specifiek op de doelgroep van de 
campagne. Totaal aantal behaalde impressies zijn 519.048 
(doelstelling 500.000). Doel is zoveel mogelijk kliks, dit zie je 
duidelijk terug met ruim 5.000 klikken als resultaat.

We zijn in maart met de eerste advertenties rondom 
overnachten gestart. Maar kort daarna zijn deze gepauzeerd 
door de maatregelen. Eind mei hebben we de campagne weer 
opgestart. 

Het artikel: lentje uitjes heeft het best gescoord qua 
weergaven en kliks, in totaal 93.462 weergaven en 1.742 
unieke klikken op links. De advertentie waarin Geldersch
Landschap & Kastelen is getagd heeft de meeste likes
gekregen, namelijk 114.

De Instastories van het bezoek van Lade Lemonade zijn 
doorgeplaatst op ons account (16 stuks). Dat maakt het aantal 
geplaatste posts heel hoog. 

Social media

1 feb t/m 27 juni

Totaal impressies 519.048

Aantal posts 41 
(14 Facebook, 7 Insta en 20 Instastories)

Weergave organisch 55.847

Weergave betaald 463.201

Bereik organisch 55.427

Bereik betaald 255.600

Klikken 5.183

Likes 417

Reacties 29

Gedeelde berichten 39



Twee blogposts

1. 16 februari met de focus op overnachten. 
https://www.me-to-we.nl/natuur-prachtige-parken-en-
knusse-huisjes-dit-is-de-perfecte-vakantiespot-met-
kinderen/

2. 14 juni met de focus op dagattracties
https://www.me-to-we.nl/vakantieuitjes-eigen-land/

* Benchmark is 2.500 lezers per blog, doelstelling 3.500 lezers per blog.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief is verstuurd naar 9.802 abonnees

Externe media inkoop – me-to-we 

Blog 1 – 16 feb Blog 2 – 14 juni

Paginaweergave* 5.626 3.104

Gemiddelde leesduur 00:04:18 00:03:25

Doorkliks 550 72

Facebook bereik 48.715 28.715

Interactie Facebook 44 12

https://www.me-to-we.nl/natuur-prachtige-parken-en-knusse-huisjes-dit-is-de-perfecte-vakantiespot-met-kinderen/
https://www.me-to-we.nl/vakantieuitjes-eigen-land/


Van 25 mei t/m 13 juni heeft er een Native post gedraaid op het netwerk 
van DPG. Doel was het genereren van traffic naar de campagnepagina op 
visitveluwe.nl. Binnen het netwerk is getarget op de doelgroep 
(Harmoniezoekers). In het tabel staat een overzicht met de gekozen 
kanalen. 

Belangrijkste resultaten: 

• Totaal 2.375.151 impressies uitgeleverd

• 8.622 kliks naar visitveluwe.nl (doelstelling 5.000)

• Gemiddeld CTR 0,36% (0,34% is benchmark)

Opvallend is dat Margriet veruit het beste scoort. 

Externe media inkoop – DPG

Impressies Kliks CTR

Nu.nl & AD.nl 695.037 2.972 0,43%

RON (gehele netwerk DPG getarget op doelgroep Harmoniezoeker) 630.034 1.611 0,26%

RON (gehele netwerk DPG getarget op gezinnen met kinderen) 525.046 1.519 0,29%

Kekmama.nl 105.009 241 0,23%

Flaironline.nl 105.009 179 0,17%

Viva.nl 105.008 181 0,17%

Libelle.nl 105.007 441 0,42%

Margriet.nl 105.001 1.478 1,41%



Op 19 en 20 juni is mamablog Lady Lemonade op pad gegaan 
naar de Veluwe. Ze hebben onder andere CODA, Apenheul en 
Burgers’ Zoo bezocht. 

Over de belevenissen is een blog geschreven die door bijna 
2.600 (unieke) bezoekers is gelezen! Daarnaast hebben ze 43 (!) 
posts op social media geplaatst. De meeste waren Instagram 
story’s. Daarmee zijn ruim 145.000 impressies gerealiseerd. 

Externe media inkoop – Influencer Lady Lemonade

19 en 20 juni

Totaal impressies 145.330

Aantal posts 43 
(1 post FB, 3 posts Insta en 39 
Instastories)

Weergave organisch 145.330

Bereik organisch 141.694

Klikken 2.289

Likes 424

Reacties 54

Gedeelde berichten 31



De recreatiekrant Veluwe biedt een uitgebreide 
agenda van activiteiten en evenementen op de 
Veluwe. De krant heeft een oplage van 50.000 
exemplaren en wordt gratis verspreid bij campings, 
VVV’s, bungalowparken, hotels, restaurants, 
attracties en bibliotheken op de Veluwe. 

In de editie van 29 maart heeft 1/1 pagina 
redactionele content gestaan. 

Bereik: minimaal 100.000

Recreatiekrant Veluwe



Speciaal voor Camping de Midden Veluwe zijn er instagram stories
gemaakt en gepromoot. 

Het was goed zoeken naar het juiste moment van campagne voeren; 
de lockdown hield aan maar de vooruitzichten waren positief. Men 
was bezig om plannen te maken voor de vakanties en zomer. 

De instagram story is goed bekeken. In totaal zijn er 379.191 
impressies behaald (doelstelling 150.000). De stories zijn gemiddeld 
gezien 1,28 keer bekeken per persoon.

SPECIAAL VOOR Camping de Midden Veluwe 

13 t/m 22 maart 

Totaal impressies 379.191

Aantal posts 6

Weergave organisch 4.719

Weergave betaald 374.472

Bereik organisch 4.749

Bereik betaald 291.710

Klikken 305



Speciaal voor Apenheul zijn er 
instagram stories gemaakt en 
gepromoot. 

Er hebben twee campagnes 
gedraaid: polls en informatieve 
stories. In totaal zijn er 409.328 
impressies behaald (doelstelling 
150.000). De stories zijn gemiddeld 
gezien 2,10 keer bekeken per 
persoon.

SPECIAAL VOOR Apenheul

26 mei t/m 13 
juni

Aantal posts 6

Weergave betaald 409.328

Bereik betaald 195.133

Klikken 218



Speciaal voor Ereveld Loenen zijn er een aantal activiteiten ingezet: 

• Eigen landingspagina op visitveluwe.nl  https://www.visitveluwe.nl/artikelen/nieuw-bezoekerscentrum-
op-nationaal-ereveld-loenen

• Een redactietip (ca 1/3 pagina) in de rubriek Blijtijds welke geplaatst wordt in: Microgids, Televizier, TvFilm, 
KRO Magazine, AVRO Bode en NCRV Gids. Verschijning: 26 juni. 
Totale oplage: 656.579 exemplaren. Bereik 1.454.000 personen. 

• Social media campagne voor het aanjagen 
van de eigen landingspagina (Facebook) en 
een Instagram story. In totaal zijn hiermee 
479.052 impressies uitgeleverd en 447 
klikken naar de landingspagina 
gegenereerd. 

SPECIAAL VOOR Ereveld Loenen

23 jun t/m 11 jul

Totaal impressies 479.052

Aantal posts 6

Weergave organisch 6.458

Weergave betaald 472.594

Bereik organisch 6.424

Bereik betaald 312.098

Klikken 447

Likes 143

Reacties 24

Gedeelde berichten 6

https://www.visitveluwe.nl/artikelen/nieuw-bezoekerscentrum-op-nationaal-ereveld-loenen


Pers/PR

https://www.globaladventures.nl/travel/603504_fietsen-
op-de-veluwe

Vrijetijds krant. Oplage: 32.000, bereik: 80.000

Magazine Landal. Oplage 43.000 

https://www.dreamtheworld.nl/mooiste-
wandel-en-fietsroutes-hoenderloo/

NPO serie: Hier zijn de Van Rossems
Aflevering 4, dinsdag 1 juni in Apeldoorn
Bereik: 785.000 kijkers



Externe media inkoop vanuit Gelderse streken

Vanuit het project Gelderse streken heeft er in maart een awareness campagne 
gelopen met hetzelfde thema. We hebben de iconen, passend in het voorjaar, in 
de etalage gezet. De themacampagne sloot hier qua inhoud, en timing perfect op 
aan. Binnen de campagne is gerealiseerd: 

• Externe inkoop op de online kanalen van Zin, Seasons en Roots. Bestaande uit 
een branded content artikel op de site, aangejaagd door social media, 
nieuwsbrieven en teasers op de homepage. Dat heeft een bereik van 13.403 
via de social kanalen opgeleverd, 4.700 personen hebben het artikel gelezen 
en 38.706 lezers bereikt via de nieuwsbrieven. Bijna duizend lezers hebben 
doorgeklikt naar de campagnepagina. 

• En via een social media campagne zijn ruim 1 miljoen mensen bereikt via de 
verschillende campagne-uitingen. 

• Nicolette van Dam en Bas Smit (beide bekende grote influencers) hebben een 
ontdekkingstour door Nederland gemaakt; Nederland heeft alles. De Veluwe 
heeft een prominente rol gekregen in het bezoek van Bas & Nicolette aan de 
Gelderse streken. Ze zijn wild gaan spotten in Nunspeet, hebben geborreld bij 
Brasserie Staverden en hebben de dag afgesloten in Harderwijl. Ze sliepen in 
het boshuisje in Apeldoorn (Van der Valk). Op de Instagram kanalen is verslag 
gedaan van het bezoek en er is een boek gemaakt waar er tot nu toe al 80.000 
van zijn verkocht. 

In totaal zijn er met de Gelderse streken campagne in oktober ruim 1,8 miljoen 
mensen bereikt (exclusief free publicity van o.a. Bas en Nicolette)


