
Themacampagne 

Ontdek de veelzijdige Veluwe

februari t/m mei 2022



Neem ruim de tijd om de Veluwe te ontdekken. Vul je verblijf met de leukste activiteiten en overnacht op een 
van de vele vakantieparken, goed voor plezier voor de héle familie. 

De doelgroep Harmoniezoekers zijn dit voorjaar via verschillende platformen benaderd. In februari en maart werden de 
overnachtingsmogelijkheden uitgelicht d.m.v een advertorial in de In Eigen Land special en op Famme. De dagattracties
stonden in april en mei centraal bij Ouders Van Nu, 100%NL Magazine, ANWB en Recreatiekrant Veluwe. Daarnaast zijn 
artikelen en social media campagnes op onze eigen kanalen ingezet voor de promotie binnen de juiste doelgroep. 

Ontdek de veelzijdige Veluwe



De campagne heeft een hoge zichtbaarheid en 
bereik gerealiseerd onder de Harmoniezoekers. 

Meer dan 2,1 miljoen personen zijn geïnspireerd 
om op vakantie te gaan naar de Veluwe. 

Ruim 6.500 mensen hebben een bezoek gebracht 
aan de speciale campagnepagina’s op 
visitveluwe.nl. 

De artikelen scoorden ook goed met 3.628 lezers.

Vooral met social media posts hebben we een 
groot publiek weten te bereiken dat bij heeft 
gedragen aan het succes van deze campagne.

Samenvatting resultaten

Totaal bereik 

Landingspagina’s 6.649

Artikelen 3.628

Social media 770.165

Eigen land special + columbus online 55.231

Famme 435.546

Ouders van Nu 83.884

100% NL 208.765

ANWB 500.000

Recreatiekrant Veluwe 100.000

TOTAAL 2.163.868

Extra voor partners Totaal bereik 

Burgers’ Zoo 169.618



• 1.869 bezoeken op de 
campagnepagina. 1.366 daarvan zijn 
unieke bezoekers (doelstelling was 
7.500 voor de 2 landingspagina’s).  

• De focus van de overnachten 
campagne lag op februari en maart. 
Ook na deze periode is de pagina 
goed bezocht.

• Dit is een nieuwe pagina die speciaal 
is gebouwd voor de campagne. We 
hebben het geoptimaliseerd met SEO 
zoektermen maar omdat het een 
nieuwe pagina is, heeft deze (nog) 
niet het volume als dat van een 
bestaande pagina. Het betekent wel 
dat het bezoek wat gegenereerd is, 
kwalitatief goed is! Dat zie je ook 
terug in de cijfers: ze hebben ruim 10 
pagina’s bekeken, laag 
bouncepercentage en een lange 
bezoekduur. 

• Van de extern ingekochte media zijn 
de meeste bezoekers via de uiting in 
Famme.nl op de campagnepagina 
gekomen. 

Campagnepagina 
Overnachten



• 7.223 bezoeken op de 
campagnepagina. 5.283 
daarvan zijn unieke 
bezoekers (doelstelling was 
7.500 voor de 2 
landingspagina’s). 

• De focus van de 
dagattracties campagne lag 
op april en mei. Er is een 
duidelijke piek in het bezoek 
te zien in april, waarin de 
meeste uitingen live gingen.

• De kwaliteit van het bezoek 
is goed. De bezoeker 
verbleef gemiddeld ruim 1,5 
minuut op de pagina en 
bezocht nog 2,3 pagina’s 
daarna.  

• Via de uiting in 
oudervannu.nl zijn de 
meeste bezoekers op de 
campagnepagina gekomen. 

Campagnepagina Dagattracties



Voor deze themacampagne zijn 2 artikelen geschreven. 

• Heerlijk-overnachten-op-de-veluwe

• Activiteiten-meivakantie-veluwe

Beide artikelen zijn op de banner van de homepagina en op de 
campagne landingspagina geplaatst. Daarnaast zijn ze gelinkt aan een 
aantal van de social media advertenties. Het budget voor de promotie 
van het meivakantie artikel was lager dan dat van het overnachten 
artikel, waardoor de resultaten lager zijn uitgevallen.

Artikelen

1 feb t/m 31 mei 2022 Heerlijk 
overnachten

Activiteiten 
meivakantie

Paginaweergave 4.197 1.257

Gemiddelde leesduur 00:01:14 00:01:22

Gebruikers (uniek) 2.763 865

https://www.visitveluwe.nl/artikelen/heerlijk-overnachten-op-de-veluwe
https://www.visitveluwe.nl/artikelen/activiteiten-meivakantie-veluwe
https://www.visitveluwe.nl/artikelen/heerlijk-overnachten-op-de-veluwe
https://www.visitveluwe.nl/artikelen/activiteiten-meivakantie-veluwe


• Voor de campagne promoten we de landingspagina’s en artikelen via 
social media kanalen. Hierbij zetten we budget in en targetten we 
specifiek op de doelgroep van de campagne.

• De doelstelling was: 300.000 impressies en 150.000 bereik. Het totaal 
aantal behaalde impressies is 770.165 en het bereik is 358.664. Dus 
ruim twee keer zoveel als begroot! Gemiddeld zijn alle advertenties 
2,25 keer getoond per persoon. 

• De conversie naar de landingspagina is met 4.733 klikken heel goed.

• De meeste doorklikken naar landingspagina kwamen van de posts:
1. Europarcs (921)
2. Post met Topparken, Vakantiepark Familiehuis Nunspeet, Vakantieoord Het 
Lorkenbos en Comfortcamping de Bosgraaf (847) 
3. Het meivakantie artikel met Apenheul, Kinderparadijs Malkenschoten, Veluws 
Zandsculpturenfestijn en Klimbos Veluwe (447) 

Social media

1 februari t/m 
31 mei 2022

Totaal impressies 770.165

Aantal posts 8

Weergave betaald 563.135

Bereik betaald 358.664

Klikken op link 4.733

Likes 105

Reacties 6

Gedeelde & opgeslagen 
berichten

48



• 1/1 pagina in de In Eigen Land special van 25 januari. 
Oplage: 20.000 exemplaren

• Hierin was speciale aandacht voor Camping De Midden 
Veluwe en Europarcs.

• Online artikel op columbusmagazine.nl

• Gepubliceerd op 25 januari

• Totaal behaalde pageviews: 312

• Gemiddelde leestijd: 00:01:51

• Nieuwsbrief Columbus op 3 februari: 

• 49.370 opens

• 234 clicks 

• Instagram post op 2 februari: 

• 3.624 weergaven, 

• 111 likes

• 8 clicks

• Facebook post op 4 februari: 

• 1.905 weergaven

• 1 like 

• 23 clicks

Externe media inkoop – Eigen Land special

https://www.columbusmagazine.nl/thema/reizenmetkinderen/artikel/11317/nederland-veluwe-in-eigen-land-avontuur-gezin-familie-tips


• Branded content artikel met aandacht voor alle 
overnachtings partners met een redactionele look & feel, 
geplaatst op 21 februari op Famme.nl

• Totaal behaalde weergaven: 766

• Unieke weergaven: 729

• Gemiddelde leestijd: 00:01:55

• Contentpusher: 21 februari t/m 24 maart

• Bereik: 434.817 

• Clicks: 667

Externe media inkoop – Famme



• 2/1 pagina in 100% NL Magazine van 24 maart. Oplage: 70.000 
exemplaren

• Item Uit en thuis rubriek van 100% NL Magazine van 11 mei. 
Oplage: 100.000 exemplaren

• Online doorvertaling op 100pm.nl: 

• 2.310 weergaven

• 2.000 bereik (doelstelling 1.000)

• Facebook post: 34.586 bereik

• Instagram story: 2.719 bereik

• In deze uitingen speciale aandacht voor CODA, Theater 
Orpheus, Burgers’ Zoo en Leisurelands.

Externe media inkoop – 100%NL Magazine

https://www.100pmagazine.nl/lifestyle/uitjes-en-reizen/safari-in-nederland-2/


Externe media inkoop – Ouders van nu

• Online branded content artikel op 
oudersvannu.nl met aandacht voor alle dagattracties

• Looptijd van 11 april t/m 11 mei

• Gelezen door 4.599 lezers (doelstelling 4.000)

• Gemiddelde leestijd 00:40

• Clicks naar pagina’s: 488 (13,76%)

• Promotie via Facebook

• Totaal bereik: 79.285 (doelstelling: 25.000-
30.000)

• Clicks naar landingspagina: 3.496

• Likes: 56

• Reacties: 32

• Gedeeld: 5

https://www.oudersvannu.nl/commercieel/waarom-de-veluwe-superleuk-is-met-kleine-kinderen/


• 1/1 pagina advertorial in het Eropuit 
magazine van de Kampioen uitgegeven 
door ANWB.

• In deze uiting speciale aandacht voor De 
Spelerij, CODA, Theater Orpheus, Burgers’ 
Zoo en Leisurelands.

• Oplage: 500.000 exemplaren. 

• Verscheen 24 mei.

Externe media inkoop – ANWB



Recreatiekrant Veluwe

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 Editie 1 van 11 april – 22 mei  (Pasen, Koningsdag en meivakantie) 
heeft 1/1 pagina redactionele content gestaan. In deze uiting zijn alle 
dagattractie nogmaals aan bod gekomen.

Bereik: minimaal 100.000



Speciaal voor Burgers’ Zoo is er een extra social media post ingezet. Deze post is zowel 
Facebook als Instagram gedeeld tijdens een looptijd van drie weken.

De doelstelling was 100.000 impressies. Met het budget is het gelukt om 169.618 
impressies te bereiken. 

Er zijn 1.538 klikken gerealiseerd en 81 mensen hebben het bericht gedeeld, 
opgeslagen, leuk gevonden of op gereageerd.

SPECIAAL VOOR Burgers’ Zoo

11 april t/m 1 mei

Impressies 169.618

Weergave betaald 69.618

Bereik betaald 62.988

Klikken 1.538

Likes 39

Reacties 29

Gedeelde en opgeslagen berichten 13


