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Facebook

Wekelijks worden er 

geplaatst

  3 posts 

Doel: inspireren

De cijfers van 2020 t/m 2022

Communicatiemiddelen 

Klikken 
naar 

website

63.404

Likes

36.514

Reacties

1.080

Shares

1.406

Volgers
11.014

Weergaven

798.507

Organisch:

3.947.396

Betaald: 

Bereik

648.633

Organisch:

1.560.631

Betaald: 

Werkpakket data, onderzoek & kennisdeling
Jaarlijks verschijnen er meerdere onderzoeksresultaten over de Duitse toeristische markt. Het Grensoverschrijdend 

Projectbureau voor Toerisme bij de Euregio in Gronau analyseerde in samenwerking met de kennisafdelingen van de 
regionale projectpartners de meest relevante onderzoeksgegevens en stelde deze in de Nederlandse taal 

beschikbaar voor de stakeholders in Gelderland & Overijssel. De marktdata zijn verwerkt en samengevat in zes 
factsheets en vijf online trainingen die op de kennisplatforms van de regionale projectpartners staan.

In het werkpakket marketingcommunicatie zorgden wij ervoor dat deze Duitse gasten ook daadwerkelijk naar onze 
regio’s kwamen. De campagne was met name gericht op de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen en 

zette de Duitse consument aan tot het doorbrengen van een korte vakantie of het plannen van een dagbezoek in de 
regio’s. Dit deden we door de website das-andere-holland.de met bijbehorende social en nieuwsbrief te vermarkten. 

Maar ook door het organiseren van pers- en influencerreizen en mediacampagnes. 

Na vertraging vanwege COVID 19 is najaar 2021 gestart met het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT) en Onderzoek naar Inkomend Dagbezoek vanuit Duitsland (OID).  Hiermee heeft elke 
(deelnemende) provincie een compleet plaatje van al het buitenlands bezoek. Het onderzoek kende vier tranches gebaseerd op de vier jaargetijden en is najaar 2022 afgerond. Het 
interactieve dashboard is in november 2022 opgeleverd en kan via info@marketingoost.nl opgevraagd worden.

Onderzoek inkomend dag- & verblijfstoerisme4.

In het kader van de grensoverschrijdende GTI Academie werden er verschillende workshops, netwerkevenementen en georganiseerd. Onderwerpen zoals digitalisering, review 
management, creatie van user-generated content, social mediacampagnes en nog veel meer zijn aan bod gekomen. 

GTI-Academie5.

Om inzicht te krijgen in het online oriëntatie, (zoek)gedrag naar vrijetijdsbesteding van de Duitstalige doelgroep, is in samenwerking met Trendata een online dashboard ontwikkeld. 
Hierin zijn interessante en relevante reismotieven voor verblijf en dagrecreatie in Gelderland & Overijssel in kaart gebracht. Het dashboard is tijdens het project twee keer geüpdatet, 
in april 2020 en november 2022. Op basis van deze informatie kon en kan de content en de marketingcampagnes van ‘Das andere Holland’ doelbewuster, effectiever en efficiënter 
worden ingezet. Ook konden met deze data de organisaties en MKB op maat worden geadviseerd.  

Trendata - Duitse zoekwoorden analyse3.

Het interactieve plug & play analyse-dashboard geeft inzicht in:

Er zijn zes facsheets ontwikkeld om geïnteresseerde partners te voorzien van branche specifieke informatie over de 
aangrenzende markt. De factsheets zijn te downloaden door te klikken op de desbetreffende factsheet.

Factsheets1.

Marktinformatie 
duitsland

Online marketing 
in duitsland

De duitse 
camping-gast

De Duitse toerist,
vijf persona's

De duitse
fietstoerist

De duitse
hotelgast

Behoefte / vraag trends

“LEKKER Anders – Duitse marktbewerking” voor toeristische ondernemers en organisaties. In totaal ontvingen 230 deelnemers op 2 
momenten 15 dagen lang dagelijks een korte video van Duitsland-marketingexpert Anouk Ellen Susan. Daarin kwamen o.a. taal, cultuur, 
marketing en de customer journey van de Duitse gast aan bod. Deelnemers konden hier direct mee aan de slag. Tevens is er een afsluitend 
Toerismelab gehouden. 

15-daagse duitsland booster6.

20 september t/m 8 oktober 2021 Digitale Booster 75 deelnemers

7 t/m 25 maart 2022 Digitale Booster 155 deelnemers

28 maart 2022 Toerismelab 10 deelnemers

Doelgroepen 
We richten ons op drie doelgroepen, te weten:

Peter
Een gezin met jonge kinderen dat even weg wil van 
de drukte en aandacht voor elkaar wil. Zijn op zoek 
naar hoogstaande verblijfsaccommodaties en 
kwalitatief goede dagattracties.

mary
De 50+’er van wie de kinderen uit huis zijn. 
Wil graag een weekend weg buiten de 
vakantieperiodes met partner of vriendin en dan 
genieten van natuur en cultuur. Het aanbod moet 
authentiek zijn.

nora
Gaat met vriendinnen op culturele vakantie om op 
zoek te gaan naar unieke ervaringen. Architectuur, 
kunst & design en natuur zijn dingen waar Nora blij 
van wordt. Komt voor een korte trip of vakantie 
buiten het hoogseizoen.

De website van Das andere Holland en de 
gelijknamige social media kanalen 
vormen de basis van alle online 
communicatie. Hier worden potentiële 
gasten geïnspireerd in de eerste fase van 
de Customer Journey door het laten zien 
van het regionale aanbod. Bij de start van 
het project, augustus 2019, is de website 
geheel vernieuwd. Ook is de SEO 
ingericht en een de SEA- en 
socialcampagne opgestart die 
doorlopend hebben gelopen. Sindsdien 
zien we een stijging in bezoek en 
kwaliteit. Het meeste verkeer (60%) kwam 
organisch binnen, het overige (40%) via 
de inzet van betaalde media. In totaal 
zijn er in de projectperiode ruim 2 
miljoen paginaweergaven gerealiseerd en 
bijna 850.000 bezoekers bereikt. 

www.das-andere-holland.de

paginaweergaven

2.217.834 

bezoekers

897.573

sessies gerealiseerd

 1.084.285

Kwaliteit van
het online bezoek
is goed

In 2019 t/m 2022 heeft 
das-andere-holland.de

Doel:
inspireren, informeren en activeren

Pers- en 
INFLUENCERREIZEN

Wat & waarom zoekt de doelgroep? 
Inzicht in marktpotentie per aanbod 
op basis van gemiddeld zoekvolume 

per maand.

Wanneer zoekt de doelgroep? Inzicht 
in marktgroei per aanbod op basis 
van zoekvolumes & zoekvraag naar 

specs/behoefte van het aanbod.

Hoe zoekt de doelgroep/op welke 
keywords? Inzicht in zoektermen en 
informatiebehoeften op basis van 

verfijning zoekopdrachten.

Belangrijkste kanalen als mensen 
vanuit Duitsland zoeken naar 

Nederland. Aan de hand van de online 
zoekvragen inzichtelijk maken op 

welke kanalen zoekers landen.

1.

Hoe ontvang ik 
Duitse gasten? 
51 deelnemers

2.

De Duitse markt: 
hoe oriënteert een Duitser zich?

109 deelnemers

3.

Duitse doelgroep 
segmentering

205 deelnemers

Evenementen voor VVV-medewerkers Online webinars tijdens COVID Seminars & sessies

2020

Van 22 t/m 24 maart 2021 zijn er seminars en 
sessies aangeboden om de toeristische achterban 
weer 100% fit te maken voor de Duitse markt. In 
totaal kon men kiezen uit 13 verschillende 
seminars en workshops rond de thema's Big Data, 
Grensoverschrijdend toerisme in Corona tijd, 
Online Marketing en Review Management.  

2021

Resultaten project ´Das andere Holland´
Overijssel en Gelderland trokken met elkaar op in het project ‘Grenzeloze Toeristische Innovatie 2’. 
Dit was een project van Euregio. Het doel van het project was het uitbouwen van 
grensoverschrijdende samenwerkingen, Overijssel en Gelderland vermarkten in de deelregio’s 
Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen, nieuwe producten ontwikkelen en ondernemers 
ondersteunen bij Duitse marktbewerking. Dit met als doel stijging van het aantal Duitse bezoekers, 
de omzet uit de Duitse markt en het marktaandeel. Binnen het project werden de provincies 
Gelderland en Overijssel richting Duitse gast vermarkt als aantrekkelijke provincies om te 
bezoeken. Dit werd gedaan onder de naam Das andere Holland.

juli 2019 t/m december 2022

In samenwerking met Marketing Oost en de Gelderse RBT’s zijn vijf online trainingen over de Duitse toeristische 
markt ontwikkeld die geïnteresseerden op ieder gewenst moment gratis kunnen volgen. 

Online trainingen2.

Online trainingen 
Kennisplatform Oost

Online trainingen toerisme 
veluwe arnhem nijmegen

Online trainingen 
kennisplein achterhoek

5.

Social Media Marketing 
Duitsland

66 deelnemers

4.

Online marketing 
Duitsland

41 deelnemers

Zoekgedrag analyse

''Wie is de duitse gast''
39 deelnemers

2019

''Ontvang meer Duitse gasten''
8 deelnemers

''Ontvang meer Duitse gasten''
10 deelnemers

''Ontvang meer Duitse gasten''
13 deelnemers

''Online Marketing - de Duitse gast bereiken''
55 deelnemers

''Social Media campagnes voor de Duitse markt''
38 deelnemers

''Big Data Search Word Analysis''
6 deelnemers

Nl-deelnemers
217 deelnemers

De-deelnemers
151 deelnemers

Werkpakket marketing

Website: 
Zie onderstaande grafiek voor het beeld 01-08-2019 t/m 31-12-2022
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Paginaweergaven Gebruikers

Organic
Search
58,9%SOcial

13%

Direct
10%

PAID SEARCH
8,7%

dISPLAY
3,7%

Referral 3,7%

Other
1,3%

Email
0,6%

Open rate

nieuwsbrieven
verstuurd13

32%

actieve abonnees in 2019
6.492
We gingen van

 actieve abonnees in 2022
9.002
naar

39%++
Groeipercentage

Offline
Inspiratiemagazine
Oplage: 50.000 stuks

Verspreiding: 1.000 locaties in grensgebied

Offline
Beleefkaart
Oplage: 50.000 stuks

Via ons eigen netwerk met warme contacten zijn er een mooi aantal Duitse reisjournalisten en 
bloggers op bezoek geweest in de periode juli 2019-november 2022. In 2020 en 2021 hebben 
de persreizen vanwege COVID-19 een kleine periode on hold gestaan.

aantal online blogs
aantal offline publicaties
Bereik totaal

39
65

6.613.193

2020 2021 2022

Benieuwd naar de rest 
van de titels die naar 
Das andere Holland kwamen?

 Klik hier voor de rapportages van: 

Groeipercentage

(6.863 volgers
begin 2020)

60%

https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-1-Marktinformatie-Duitsland-Euregio-2022.pdf
https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-2-Online-marketing-in-Duitsland-Euregio-2022.pdf
https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-3-De-Duitse-Camping-gast-Euregio-2022.pdf
https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-4-De-Duitse-toerist-vijf-personas-Euregio-2022.pdf
https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-5-De-Duitse-fietstoerist-Euregio-2022.pdf
https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-6-Duitse-hotelgast-Euregio-2022.pdf
https://www.kennisplatformoost.nl/online-trainingen/
https://www.toerismevan.nl/trainingen/
https://zakelijk.achterhoek.nl/kennisplein
mailto:info%40marketingoost.nl?subject=
http://www.das-andere-holland.de/
https://assets.citynavigator.nl/kuma-dasandereholland/uploads/media/60547a92b5b50/output-uitingen-gti2-q3-en-q4-2020.pdf
https://assets.citynavigator.nl/kuma-dasandereholland/uploads/media/61ddab4b585c2/gti2-pers-pr-jaarrapportage-2021.pdf
https://rapportage.dasandereholland.de/report/34/2022/#w175


Activiteiten

• 1e grensoverschrijdende netwerkbijeenkomst 27-2-2020 in Ahaus - "Smart City Digitalisering".

• Bloggersuitwisseling Enschede vs Osnabrück met als doel user-generated content.

• Grensoverschrijdende slotbijeenkomst in Winterswijk juni 2022: presentatie 100% Winterswijk.
  
• Tijdens COVID (2020 en 2021) geen grensoverschrijdende bijeenkomsten maar advies op maat, hetgeen de kwaliteit 
van het Duitse digitale aanbod van steden heeft verbeterd.

• Via hollandcampings.de werken 10 vakantieparken in Gelderland en Overijssel samen op de Duitse markt.

• Bij het equivalent www.duitsland-campings.nl werken 7 Duitse vakantieparken samen om de Nederlandstalige 
markt te bewerken.

• Beide platformen maken gebruik van hetzelfde CMS en er zijn gezamenlijke bijeenkomsten/excursies.

route 
infrastructuur

Communicatiekanalen HollandCampings.de

vakantieparken/
camping

Media en campagnes
Het aanbod in Gelderland en Overijssel is via Das andere Holland via diverse media- en influencercampagnes 

gepromoot. Via de Buitenspelen campagne lag de focus extra op de doelgroep gezinnen met kinderen. In 2020 en 
2021 hebben de campagnes grotendeels ON HOLD gestaan vanwege COVID. Hierna volgt een impressie van 

campagnes en uitingen van de projectperiode 2019-2022.

Flight 1: September 2021

Flight

364.481

Videoweergaven

166.130

Bereik

Flight 2: Maart 2022 368.565 99.641

Flight 3: April 2022 350.881 92.108

653

Kliks

529

498

Videocampagne buitenspelen

openingspercentage

tussen 33% en 46%

nieuwsbrieven 

2.081 abonnees

www.Hollandcampings.de
Website: 

paginaweergaven

897.804
bezoekers

292.126
sessies gerealiseerd

341.428
Kwaliteit van het online 
bezoek is goed

In de periode 01-07-2019 t/m 31-10-2022 heeft hollandcampings.de

gemiddelde sessieduur

01:46
Pagina's/sessies

2,63

Periode 01-07-2019 t/m 31-10-2022: 

Offline
Permanente verspreiding 
HC-brochure via 
Vrijetijdsmarkt Obelink
in Winterswijk
Oplage: +/- 50.000 stuks

• Binnen dit cluster kwamen de vertegenwoordigers van recreatieve routenetwerken van de grensregio's 
gemiddeld 4 x per jaar samen om af te stemmen en informatie uit te wisselen. 

• Door COVID 19 was de vergaderfrequentie in 2020 en 2021 minder.

• 1:1 samenwerking tussen Münster Marathon en Enschede Marathon met 1e EUREGIO-klassement en prijzengeld 
tijdens prijsuitreiking op 22 juni 2022.

• Beperkt gebruik gemaakt van ondersteuning bij persbewerking en promotie van evenementen vanwege COVID. 
Evenementen die tijdens GTI2 wel door gingen en ondersteund werden aan Nederlandse zijde: IJsbeeldenfestival 
Zwolle, Proef Eet Enschede, Bloemencorso St. Jansklooster, Bloemencorso Lichtenvoorde, Slag om Grolle.

DOELGROEP GEZINNEN1.

DOELGROEP GEZINNEN & STELLEN 2.

Output
7 offline publicaties, 10 online advertorials
Looptijd: 2020-2021

Advertorials offline en online
NRZ, WAZ, Rheinische Post,
BILD Reisespecial, Familie&Co special,
familienzeit-holland.de

Totaalbereik         9.034.26

Buitenspelencampagne Kidsreporters

18 uitingen in NRZ en 
Niederrhein Nachrichten 

Looptijd: 2020-2022

Totaalbereik         3.600.000

Totale videoweergaven         1.083.927

Bereik          357.879

Kliks           1.680

Influencercampagne NBTC 2020-2021

Mellis Blog (Salland/Twente)
Tastesheriff Zwolle/Vechtdal
Tastesheriff Achterhoek
Mamiblock (Veluwe)
My Boys and I (Veluwe)
Sonne & Wolken (Weerribben-Wieden)

Totaalbereik         1.208.516 contacten

Output
youtubevideo's, blogs en instagram/facebook posts/stories

INFLUENCERCAMPAGNE 2022

The Golden Kitz (Arnhem/Nijmegen)
Fernverliebt (Salland, Weerribben)
Emsland Kurier (Vechtdal)
Nach Holland (alle regio's) 

Totaalbereik

Output
13 blogs en 3 offline publicaties

Instagram: 85 stories met 93.000 views
Online: 2.700.000 impressies 
Offline: 238.000 lezers

youtube videocampagne

Looptijd: 24 oktober - 29 november 2022
Vertoningen: 473.289
Weergaven: 273.302 (58%)
Gemiddelde weergavetijd: 52s

Werkpakket ondersteuning digitale 
kwaliteitsimpuls duitse markt

Binnen dit project konden bedrijven en organisaties in Gelderland & Overijssel gebruik maken van een subsidieregeling ter 
verbetering van hun digitale zichtbaarheid op de Duitse markt. EUREGIO heeft in samenwerking met de regionale 

projectpartners een lijst met dienstleveranciers opgesteld waaronder vertalers, Duitse onlinespecialisten, videospecialisten, 
SEO-specialisten, e.d. Vanuit de opgebouwde kennis en expertise bij alle projectpartners en de data- analyses is advies op 

maat gegeven en de juiste dienstleverancier gekoppeld aan de ondernemers en organisaties.

Samenwerking via clusters

dagtochten/
evenementen

citymarketing

Conversie
Voor deze campings zijn clicks naar de eigen website het belangrijkste 
"conversiedoel". Sinds 2022 worden de externe links ook op de seizoen pagina’s 
(= campagne landingspagina’s) gebruikt, waardoor deze clicks enorm zijn 
gestegen. Zie onderstaande cijfers:

Totaal          26.437

01-07-2019 t/m 31-12-2021         12.743

01-01-2022 t/m 31-10-2022         13.694

Videocampagne Holland Campings

Voorjaars-, zomer- en najaarsvideo         2.921 views

Video's 11 Holland Camping partners         17.829 views

Akkertien
Beerze Bulten
De Kleine Wolf
Zandstuve

De Molenhof
De Luttenberg
Wildhoeve

De Twee Bruggen
Marveld Recreatie
Eiland van Maurik

Bekijk 
de video

DOELGROEP STELLEN3.

Cultuur & Natuur & Verblijf & Citytrips

In 2022 is volop campagne gevoerd doordat de inreisbeperkingen door COVID-19 waren opgeheven.

Looptijd: 28 oktober - 4 november
Views: 3.931
Gemiddelde leestijd: 00:01:18

Advertorial in Brigitte, Barbara, GEO, 
Stern, Chefkoch en Essen & Trinken. 

NBTC voor- en najaar campagne

NRZ, Waz, velomotion, outdoor 
magazine, brigitte en Stroër in-app

Looptijd: maart t/m september 2022

Totaalbereik         1.385.856

Nieuwsbrief

https://www.youtube.com/watch?v=8ZtqGBsWycM
https://www.tastesheriff.com/bezaubernde-kleine-hansestadt-zwolle/?shareadraft=baba37024_5f61f0f30d703
https://www.tastesheriff.com/?s=achterhoek
https://www.youtube.com/watch?v=WiuZM1qV-uM
https://www.instagram.com/stories/highlights/18256874443015736/
https://sonne-wolken.de/weerribben-wieden-wandern/
https://www.thegoldenkitz.de/stadtetrip-arnheim-und-nimwegen/
https://www.nach-holland.de/nach-holland-blog/orte-und-events/919-kunst-und-wellness-in-twente?fbclid=IwAR0ZOLPOy7URl1_9A73TORlEQT9HnwpEOHo_97KWTdMa7P3ZuPX2rc-Ehec
https://www.fern-verliebt.de/ein-roadtrip-ins-andere-holland/
https://www.brigitte.de/barbara/beauty/spezial/1234567890-11064060.html?an=s:spezial_734342_euregio_bg-a:1-t:n&selfCampaignId=792&an2Mode=selfpublishing&an2Api=1
https://www.brigitte.de/barbara/beauty/spezial/1234567890-11064060.html?an=s:spezial_734342_euregio_bg-a:1-t:n&selfCampaignId=792&an2Mode=selfpublishing&an2Api=1
https://www.geo.de/native/1234567890-30435998.html?an=s:spezial_734342_euregio_bg-a:1-t:n
https://www.stern.de/lifestyle/special/content-7149632.html?an=s:spezial_734342_euregio_bg-a:1-t:n
https://www.chefkoch.de/magazin/autonative/an-artikel?an=s:spezial_734342_euregio_bg-a:1-t:n
https://www.essen-und-trinken.de/native/1234567890-12191912.html?an=s:spezial_734342_euregio_bg-a:1-t:n
https://www.hollandcampings.de
www.duitsland-campings.nl

