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STEEDS MEER AANDACHT VOOR FLEVOLAND!

VOORWOORD

Een jaar is snel voorbij, zeker wanneer er zoveel ontwikkelingen zijn die ons als Een jaar is snel voorbij, zeker wanneer er zoveel ontwikkelingen zijn die ons als 
organisatie veel energie geven. En met recht kunnen we zeggen: in 2019 stond organisatie veel energie geven. En met recht kunnen we zeggen: in 2019 stond 
toerisme en recreatie (vrije tijd) hoog op de agenda van velen en daarmee vaak toerisme en recreatie (vrije tijd) hoog op de agenda van velen en daarmee vaak 
in de media (of andersom😊)!in de media (of andersom😊)! 

En wat opvalt: in de veelheid van nieuws en ontwikkelingen zie je steeds meer 
aandacht voor Flevoland. Wat me blij maakt is dat die aandacht heel positief is, 
alsof de ontdekking van Flevoland mensen positief verrast. Dat is precies waar 
we als Visit Flevoland graag een handje bij helpen. Want het verhaal van Flevo-
land is goed en duidelijk anders. Dat besef is er niet alleen, er wordt ook naar 
gehandeld. Flevoland wordt door velen (bewoners, gevestigde ondernemers en 
mensen van buiten Flevoland) steeds meer gezien als mooi gebied, met ruimte 
om idealen te realiseren. Grote of kleine idealen: een onderneming starten of 
plannen bedenken om in Flevoland op familieweekend te gaan. 

De groei van toerisme (wereldwijd) en de prognoses voor Nederland maken 
dat er sectorbreed nagedacht en gewerkt wordt aan de toekomst van toerisme. 
Hoe zorgen we ervoor dat heel Nederland baat heeft bij toerisme. Hiervoor is 
Perspectief 2030 NBTC Holland Marketing als visie neergelegd. In Flevoland is 
er door provincie, gemeenten en Visit Flevoland gewerkt aan Perspectief 2030 
Flevoland. Het kennen van het DNA van het gebied en het hebben van een on-
derscheidend verhaal is een belangrijke basisvoorwaarde voor de ontwikkeling 

van Flevoland als destinatie. Destinatiemarketing verandert in destinatiema-
nagement. En in die driehoek van ontwikkeling, marketing en promotie voelen 
wij ons als Visit Flevoland het best op onze plek.  

In dit beeldend jaarverslag zie je de resultaten van afgelopen jaar: zoals de aan-
dacht van de media en de campagnes die hebben geleid tot een ongekend hoog 
bereik. Ook laten we zien hoe we de sector meenemen in de ontwikkelingen 
vanuit het Verhaal van Flevoland. Altijd on-brand. 
 
Rinkje Tromp, Directeur

Flevoland, het nieuw gemaakte land, heeft  

en geeft je ruimte. Ruimte om te ontdekken.  

Wij (bezoeker, inwoner en ondernemer) maken 

met elkaar een plek waar je, elke keer weer,  

een nieuwe ervaring beleeft.

https://youtu.be/CeuNgw3vZm8


INHOUD

BOUWEN EN VERBINDEN

IN EEN OOGOPSLAG

PROMOTEN

ADDITIONELE PROJECTEN

VERKENNEN

WIJ
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Branding werkt wanneer het merk door veel organisaties gedeeld wordt. Onze inzet is er op gericht  dat meer organisaties het merk en het Verhaal van Flevoland 
gebruiken. Dit hebben we bereikt door bedrijven te bezoeken, onze toolkit te verspreiden en gebruik van onze materialen te stimuleren.

 

BRANDING EN ZICHTBAARHEID
FLEVOLAND. DUIDELIJK ANDERS. 

Een mooi aantal bedrijven zet Flevoland in de kijker. Een belletje of mailtje en wij zorgen voor de materialen. 
In 2019 is definitief akkoord gegeven dat Branding Flevoland (wonen en werken) ook gebruik maakt van het gebiedslogo. 

Het hijsen van de vlag  
samen met wethouder 
Irene Korting. 

 Bekijk hier hoe de  
 Flevoland brand 
 ook online toegepast  
 wordt.

Branding Flevoland  
ook op Flevopenningen.
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https://www.hansengrietjezeewolde.nl/ontdek-hans-grietje/het-verhaal-van-flevoland/
https://bataviastad.nl/culturele-activiteiten


ZORGEN VOOR POSITIONERING FLEVOLAND IN LANDELIJKE NETWERKEN
We zorgen voor goede relaties met organisaties zoals VVV Nederland, Kennisdestinatie Netwerk Nederland en NBTC Holland Marketing. Belangrijk voor  
het volgen van ontwikkelingen, maar ook zeker voor de zichtbaarheid van Flevoland. Een voorbeeld: de organisatie van NBTC All, de medewerkersdag   
van NBTC Holland Marketing. 75 medewerkers uit binnen en buitenland, die dagelijks Nederland in het buitenland promoten, ontdekken Flevoland. 

 RELATIENETWERKEN

NBTC op bezoek in Almere.Floriadebezoek aan elkaar. Netwerk Toerisme TOP. Netwerk Amsterdam & partners.

Kennisdestinatie Netwerk Nederland.
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https://www.youtube.com/watch?v=TQb87ygVn4U&feature=youtu.be


De sector heeft behoefte aan kennis. Mooi, want wij delen onze kennis graag. We hebben het boekje 
‘Kerncijfers’ uitgegeven. Dit is een bundeling van de cijfers, zoals het aantal overnachtingen, het 
aantal bezoekers en de bestedingen. Gedurende het jaar delen we ook veel kennis via Social Media 
en onze website. 

 KENNIS DELEN

Perspectief 2030 van NBTC Holland Marketing was het onderwerp om met een groep 
ondernemers kansen en dromen te bespreken. ‘Nietsdoen is geen optie’ als motto van ons 
jaarlijkse vrijetijdscongres leverde boeiende gesprekken op met de 150 ondernemers in de zaal.

   Bekijk boekje kerncijfers 2018-2019.

   Bekijk pdf-document Perspectief 2030.

FACTSHEET
Vrijetijdscongres Flevoland 27 november 2019

WIE WAREN ER AANWEZIG?

BEWONERS ROEREN ZICH 
MEER DAN VOORHEEN OVER 
DE (OVER)LAST VAN BEZOEKERS

19% Ondernemer met 
verblijfsaccommodatie 29% Ondernemer met 

dagrecreatie/horeca 14% Overheid 38% Overig

Flevoland is gastvrij 6,8 7,3 6,8 7,3 6,4

De lusten en lasten van 
toerisme zijn in balans 6,3 6,4 6,0 6,7 6,4

We ontvangen doelgroepen 
die passen bij ons merk 5,9 6,5 6,0 6,1 5,5

We brengen het verhaal 
van Flevoland goed over 5,6 6,3 5,3 6,1 5,7

Bezoekers worden goed 
over het gebied verspreid 5,1 5,6 5,1 5,1 4,9

We ontvangen bezoekers 
verspreid over het jaar 5,0 5,6 5,1 4,8 4,6

Onze bestemmingen 
zijn bereikbaar 3,8 3,7 4,2 3,8 3,6

Bereikbaarheid van de 
bestemmingen is tevens een beleving 3,6 3,8 3,6 3,9 3,6

DE RAPPORTCIJFERS
totaal groep 1 groep 2 groep 3 groep 4

groep 1 groep 2 groep 3 groep 4

55%38%

7%

Nee
Ja, soms
Ja, regelmatig

WAT SPREEKT JE AAN?

 
• Focus & Visie 

 - Verhaallijnen 

 - Doelgroepen 

 - Markten  
 - Toekomstperspectief

DNA, DOELGROEPEN, VERHAAL VAN FLEVOLAND
SUGGESTIES?

 
• Geef cultuur een plek in de  

 verhaallijnen

• Maak het verhaal sterker door  

 het  aanreiken van tools en  

 collectieve marketing

• Openbaar vervoer verbeteren

• Alternatieve vervoersvormen 

 - Duurzamer 

 - On Demand 

 - Over water

AANBEVELINGEN OM DE  

BEREIKBAARHEID TE VERBETEREN

• Trotsheid bewerkstelligen 

 - Onder bewoners (via basisscholen, inzetten als ambassadeurs, informeren) 

 - Ondernemers (via bezoeken door Visit Flevoland, toolkit)

AANBEVELINGEN OM HET VERHAAL VAN FLEVOLAND  

BETER OVER TE BRENGEN DOOR...

• Meer aanbod programmeren  

 verspreid over het jaar (tijd)

• Meer samenwerking in en  

 tussen gebieden (ruimte)

AANBEVELINGEN VOOR  

EEN BETERE SPREIDING

WAT GAAT ER GOED?

 
• Bereidheid tot  

 samenwerking

• (Gezamenlijke) promotie

• Tonen van ambitie

SAMENWERKING

WAT KAN ER BETER?

 
• Overdracht van kennis & informatie  

 door Visit Flevoland 

• Meer samenwerking binnen en buiten 

 Flevoland
• Onderlinge uitwisseling tussen  

 ondernemers

HET RAVELIJN 50, 8233 BR  LELYSTAD

VISITFLEVOLAND.NL
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https://www.visitflevoland.nl/nl/wij/ondernemers/vrijetijdscongres
https://gallery.mailchimp.com/0b8ce140b089df4b701f998c5/files/21095fd9-d729-4bb3-be7f-46131bcf4332/Uitingen_Visit_Flevoland_Boekje_kerncijfers_2018_2019.pdf
https://www.visitflevoland.nl.kuma06.insiders.nl/uploads/media/5df0c64291abb/nbtc-perspectief-bestemming-nl-2030.pdf


CAMPAGNES NATIONAAL

CAMPAGNES REGIONAAL

CAMPAGNES INTERNATIONAAL

Ons doel is het vergroten van de bekendheid van Flevoland door het realiseren van bereik en mediawaarde. Onze strategie: samen bouwen aan een sterk verhaal en het 
creëren van groot bereik door samen te werken met sterke partners. Als basis zorgen we dat de website (3 -talig) altijd up-to-date en goed vindbaar is (SEO) en zetten  

we onze socialmediakanalen organisch en betaald in op basis van een contentplan. Maar het creëren van zichtbaarheid en awareness heeft meer nodig. Hiervoor  
bedenken we onderscheidende marketing- en promotieactiviteiten en gaan we krachtige partnerships aan om een groter bereik te realiseren.

PROMOTEN

 TULPENCAMPAGNE IN DUITSLAND
 NEDERLAND WATERLAND
 NEW LAND IN AMSTERDAM
 PERS INTERNATIONAAL
 TRAVELTRADE
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 CAMPAGNES NATIONAAL

Een paar resultaten:
4.326.869 print bereik              Bereik online 20.279.353

Bereik social media  9.059.502 vertoningen 

We maken duidelijke keuzes in doelgroepen en leefstijlsegmentatie. Voor Flevoland kiezen we voor de avontuurzoeker en de plezierzoeker. Met als doel een groot 
bereik en het creëren van awareness voor Flevoland hebben we de ‘duidelijk anders’ campagne uitgevoerd. Deze campagne hield in: Foto’s van Flevoland met een 
vervreemdend effect. Enerzijds om bezoekers en bewoners uit te lokken ook vervreemdende foto’s te maken en te delen. Daarnaast om de mensen buiten Flevoland, 
door de foto’s met een twist, te laten nadenken over Flevoland. De voorjaar- en zomercampagne ‘Foto’s met een twist’, hebben we ingezet in de grote steden  
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Middelen waren: billboards op stations en in de straten, advertenties in lokale kranten, posters en ansichtkaarten in cafe’s.

41

Gewoon dóén

Bedacht land, wild land

Flevoland, gemaakt door en voor mensen

100% nu

Flevoland, onvergelijkbaar land Wandelen door weer en wind

Attracties & Musea

Flevoland,
duidelijk anders

www.visitflevoland.nl/najaar

Verschillende  
middelen van de 

‘Foto’s met een twist’ 
campagne. 

Billboard op  
Amsterdam  
Sloterdijk.

Uiting van de  
‘duidelijk anders’ 
campagne.

https://www.youtube.com/watch?v=vNjZUAWw6hg,
https://www.visitflevoland.nl.kuma06.insiders.nl/uploads/media/5ccc3b8d925a3/visit-flevoland-liggende-fiets-v2-300x600-1.mp4
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 CAMPAGNES REGIONAAL

We hebben posters en diplays met ansichtkaarten verspreid bij de verblijfsaccommodaties. Bedoeld om de verblijfsgasten meer van Flevoland te laten zien. Ook is 
op Omroep Flevoland zes weken lang een online campagne te zien geweest. Wekelijks vertellen wij onze uitgaanstips bij Omroep Flevoland. Sinds de zomer zijn deze 
tips ook na te lezen via een widget op de nieuwspagina van Omroep Flevoland die doorlinkt naar de agenda op onze website.

Een paar resultaten:
200 display’s             Kaarten 100.000

https://www.youtube.com/watch?v=vNjZUAWw6hg
https://www.omroepflevoland.nl/#1
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 CAMPAGNES INTERNATIONAAL   | TULPENCAMPAGNE DUITSLAND

TULPENCAMPAGNE IN DUITSLAND
We hebben de tulpen van Flevoland goed kunnen profileren door een tulpen-
diner voor pers te organiseren. Deze avond gold als uitnodiging voor pers en 
influencers om in Flevoland de tulpen te komen ontdekken. 

Onder de titel ‘Tulpen in FLevoland’ hebben we een groot aantal journalisten en 
influencers mogen ontvangen. Daarnaast is er online en offline media ingekocht 
in NRW: zoals socialmediaposts, nieuwsbrieven en advertorials.

Samen met sterke partners een groot bereik creëren geldt zeker voor het promoten van Flevoland in het buitenland. Onze focus ligt vooral op Duitsland en België. 
Samen met NBTC Holland Marketing, Keukenhof, Tulpen Promotie Nederland en Noordwijk Marketing hebben we in Duitsland een grote campagne uitgevoerd.

Een paar resultaten:
10.513.597 print bereik              Mediawaarde € 3.675.163,-

Journalisten op bezoek.

PROMOTEN

https://www.youtube.com/watch?v=YIwFModBfJY
https://www.youtube.com/watch?v=nYv66PVkr0I&t=32s
http://
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NEDERLAND WATERLAND
Samen met de vier watericonen van Flevoland (Batavialand, Waterloopbos, Schokland en Urk) en de tien iconen in de 
rest van Nederland wordt in vier markten (Spanje, Italië, België en Duitsland) het Verhaal van Nederland Waterland 
verteld. Zowel door de inzet van persreizen, influencers, inkoop van media en samenwerking met grote reisplatforms in 
Spanje en Italië werken we aan spreiding van bezoekers op basis van een passie (reden tot bezoek). 

 CAMPAGNES INTERNATIONAAL   |  NEDERLAND WATERLAND

Een paar resultaten:
26.384.755 print bereik              Mediawaarde € 1.659.937,-

Bustour langs de Watericonen.

https://youtu.be/7bU9I3bFB3c
https://www.visitflevoland.nl.kuma06.insiders.nl/uploads/media/5e6a2c098e2af/uiting-flyer-watericonen-bladerbare-a5.pdf
https://www.visitflevoland.nl.kuma06.insiders.nl/uploads/media/5ea151061c246/water-uiting-urk-november-2018.pdf
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NEW LAND IN AMSTERDAM
We werken samen met Amsterdam & Partners aan de campagne ‘Amsterdam Bezoeken en Holland Zien’  
in Amsterdam. Voor ons gebied New Land trekken we op met Lelystad en Almere om zo de waarden van 
New Land goed te profileren binnen de campagnes van Amsterdam. 

 CAMPAGNES INTERNATIONAAL   |  NEW LAND IN AMSTERDAM

Een resultaat:
Bereik print  688.000

Promotie New Land bij 
Amsterdamse vvv’s.



 





New 
Land

The Dutch have waged war against water for centuries to protect their towns. The prov-ince of Flevoland is the most recent conquest: an engineering marvel at four metres below sea level. Flevolanders are renowned for their innovation: having tamed the sea, the sky is the limit.

New 
Cities

No other landscape in the Netherlands breathes ‘20th century’ as much as Flevoland does. The modern polder cities are in part architectural museums, featuring the work of renowned architects such as Rem Koolhaas.

New 
Nature

New Land National Park and Natuurpark Lelystad are fantastic spots for a hike or a day of bird-watching. 

Exploring the Polder

Architecture and New Land

Natuurpark Lelystad

Young Cities

Almere City Centre

De Kemphaan City Estate

KAF Theatre & Cultural Centre

Batavialand

Batavialand Museum

Ship Graveyard

Werkeiland (Work Island)

Batavia Stad Amsterdam Fashion Outlet 
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Land Art

Sandy Beaches
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Promotie New Land 
op iamsterdam.

https://www.visitflevoland.nl.kuma06.insiders.nl/uploads/media/5e6a2d4b38948/abhz-uiting-booqi-new-land-2019.pdf
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PERS INTERNATIONAAL
Naast de thematische campagnes hebben we gewerkt aan het vergroten van ons onze persrelaties door 
deel te nemen aan twee perscontact dagen (België en Nederland). Deze contacten, de bestaande  
contacten en losse persaanvragen via NBTC Holland Marketing, hebben 23 persreizen voor in totaal  
circa 40 journalisten/influencers opgeleverd. In september hebben we op eigen initiatief een  
influencerreis voor Vlaamse en Nederlandse bloggers georganiseerd.

 CAMPAGNES INTERNATIONAAL   |  PERS INTERNATIONAAL

Een paar resultaten: 
3.842.976 print bereik              Mediawaarde € 173.485,-

   Bekijk de pdf.    Bekijk de pdf.    Bekijk de pdf.    Bekijk de pdf.    Bekijk de pdf.    Bekijk de pdf.

PRINT MEDIA
GLENAKI_
Ref : 40269

De Standaard Magazine (DSM)
Date : 02/02/2019
Page : 3441
Periodicity : Weekly
Journalist :Lammar, Lien

Circulation : 121362
Audience : 318300
Size : 3311 cm²
Advertising value equivalency : 59598,00 €

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
1 / 8

Internationale influencers  
bezochten Flevoland.

PROMOTEN

https://www.visitflevoland.nl.kuma06.insiders.nl/uploads/media/5ea1727d7eae2/uitingen-de-standaard-magazine-be.pdf
https://www.visitflevoland.nl.kuma06.insiders.nl/uploads/media/5ea1727e1640e/uitingen-dichtbijenverweg-be-be.pdf
https://www.visitflevoland.nl.kuma06.insiders.nl/uploads/media/5ea1727fe1537/uitingen-mag-bouger-pays-bas-water.pdf
https://www.visitflevoland.nl.kuma06.insiders.nl/uploads/media/5ea1727c841a7/uitingen-17-aug-het-laatste-nieuws-be.pdf
https://www.visitflevoland.nl.kuma06.insiders.nl/uploads/media/5ea17280705f9/uitingen-onderox-magazine-be.pdf
https://www.visitflevoland.nl.kuma06.insiders.nl/uploads/media/5ea17280cc671/uitingen-steps-magazine-be.pdf
https://dailygreenspiration.nl/herfsttip-buitenbeelden-zwolle-schokland/
https://www.bestwelbewust.nl/flevoland-wandelen-urk-schokland-waterloopbos/
https://dailygreenspiration.nl/appels-en-peren-oogsten/
https://reistebrij.be/flevoland/
https://www.coolesuggesties.nl/flevoland-flevopolder-urk-schokland-emmeloord/
https://travelrebel.be/flevoland-parel-aan-de-polders/?lang=nl
https://www.we12travel.com/wie-ben-ik/
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ELBURG

HARDERWIJK

ZWOLLE
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DEVENTER
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FRIESLAND 

WATTENMEER

WATTENMEER

WA

HANSESTÄDHANSESTÄDHANSEST TE

I J S S E L M E E R

AMSTERDAM

ALKMAAR

ALMERE

LEYSTSTADADADSTADSTSTADST

DEN HELDERDEN HELDERDEN HELDER

SNEEK

LEEUWLEEUWARDENARDEN

GRONINGEN

DAS SCHÖNSTE NATURGEBIET DER NIEDERLANDE.

Der niederländische Teil des UNESCO Weltnaturerbes Wattenmeer befi ndet sich im Norden der 
Niederlande. 2009 wurde das Wattenmeer zum UNESCO Weltnaturerbe erklärt. Ein dynamisches 
Gebiet, das sich mit jedem Gezeitenwechsel verändert, ideal für Liebhaber von Raum, Kultur, 
Kulinarik und Natur. Wo Mensch und Natur sich begegnen, entstehen Geschichten.

Entdecken Sie die malerischen Städtchen, die uralte maritime Kulturlandschaft und die 
atemberaubende unberührte Natur. Die Region hat so viel mehr zu bieten als nur Strand, Deiche 
und das Meer. Markante romanische Kirchen, jahrhundertealte Wasserläufe mit ebensolchen 
Wasserbauwerken, Zeitzeugen der bewegten Militärgeschichte, Restaurants, in denen lokale 
Produkte serviert werden und einzigartige Landschaftskunst, die dem Ort oder Landschaft eine 
besondere Bedeutung verleiht. Ob mit dem Fahrrad, dem Auto oder zu Fuß, bewusstes Reisen in 
atemberaubender Kulisse.

Leben am und mit dem Wasser, das ist es, was die Friesen so besonders macht. 
Im niederländischen Friesland feiert man 2020 das Wasser auf eine besondere 
Art und Weise. 
Friesland ist untrennbar mit dem Wasser verbunden. Bereits seit Jahrhunderten 
hat man es hier mit dem Wasser zu tun. Es formt, verbindet, bietet unzählige 
Möglichkeiten. Friesland ist als die Wassersportprovinz der Niederlande bekannt, 
so besteht sie zu fast fünfzig Prozent aus Wasser.

Feiern Sie mit, 100 Jahre Ir. D.F. Woudagemaal, 85 Jahre Sneekweek, die 
erstaunliche Geschichten Frieslands mit verschiedenen Ausstellungen, 
Landschaftskunst und eine Oper im Watt. Erkunden Sie die Elf Städte mit dem 
Fahrrad oder vom Wasser aus, berühmt durch das legendäre Schlittschuhrennen 
auf den zugefrorenen Kanälen, das nur in den kältesten Wintern stattfi nden kann. 
Bewundern Sie die einzigartigen Wettbewerbe der Segelfrachtschi� e auf den 
friesischen Seen und Kanälen. Friesland - mehr als nur plattes Land.

Eine ganze Provinz aus dem Nichts aufzubauen, ist schon ein starkes Stück. Aber genauso ist 
Flevoland entstanden, mehrere Meter unter dem Meeresspiegel. Fertig ist Flevoland aber nie. 
Das macht wohl der junge Boden unter den Füßen der Einwohner, der ihnen eine besondere 
Energie verleiht. Sie wissen: The sky is the limit. 

Hier entsteht Vieles, das an anderer Stelle undenkbar wäre. Geplante Naturgebiete, die sich 
zu wilden Polderlandschaften entwickeln wie der Nationalpark ‘Nieuw Land‘. Einzigartige 
Landgüter, das UNESCO-Welterbe Schokland, moderne Polderstädte wie Almere mit seiner 
besonderen Architektur und Geschäften in Batavia Stad Outlet mit attraktiven Nachlässen. Es 
gibt noch nichts, dass sich mit Flevoland, der Provinz auf dem Boden der ehemaligen Zuiderzee, 
vergleichen ließe. Man weiß auch sofort, wo man ist. Die klaren Linien, die Weiträumigkeit, die 
moderne Ausstrahlung – das kann nur Flevoland sein.

FLEVOLAND  

HANSESTÄDTE

9 Hansestädte, die Sie nicht verpassen dürfen. 
Historische Bauwerke und Kanäle zeugen vom 
Reichtum ihrer Zeit. In den neun Städten – 
Doesburg, Zutphen, Deventer, Zwolle, Hasselt, 
Kampen, Hattem, Elburg und Harderwijk – erleben 
Besucher eine einzigartige, historische Atmosphäre. 
Dort erkunden Sie die Vielseitigkeit von schönen 
Gebäuden für Geschichtsliebhaber sowie Hotspots 
für Shoppingbegeisterte und Feinschmecker. Bei 
einem Spaziergang durch die alten Straßen können 

Entdecker zudem viel von der glorreichen Vergangenheit 
auskundschaften. Historische Bauwerke, schöne Kanäle 
und charmante Häfen zeugen vom Reichtum dieser Zeit. 
Durch alte Straßen und Gassen schlendern Besucher 
schier endlos an historischen Gebäuden vorbei. Dabei 
haben sie an fast jeder Ecke die Möglichkeit, für eine 
kleine Pause in ein angesagtes Café einzukehren. Stellen 
Sie sich vor, Sie sitzen am Ufer der IJssel mit dieser 
wundervollen Aussicht. Das macht die Hansestädte 
und ihre schöne Umgebung so besonders!

BEWUNDERN SIE ALT & NEU IN DEN 
HANSESTÄDTEN!

FRIESLAND

DIE NIEDERLANDE VON 
IHRER SCHÖNSTEN SEITE

ANZEIGE

WATTENMEER

TRAVEL TRADE
Bij Travel Trade bewerken we de touroperatormarkt. Wij zorgen voor kennisoverdracht naar de Flevolandse partners en organiseren marktsessies voor de verschillen-
de markten. Duitsland en België zijn de focus markten. Andere landen worden wel bewerkt maar minder intensief. Ook de riviercruisemarkt valt onder Travel Trade. 
In 2019 hebben we onze zestien partners vertegenwoordigd op de ITB in Berlijn en tijdens de Global Travel Trade Show in Den-Haag. Samen met merk Fryslân hebben 
we in 2019 een mooie samenwerking met TUI Duitsland kunnen starten. Gezamenlijk nemen we marketingactiviteiten af bij TUI. Deze marketingactiviteiten zorgen 
ervoor dat Flevoland en Friesland bekender worden bij de TUI reisbureau medewerkers en bij de (individuele) reiziger die via TUI een reis boekt. Ook voor Travel Trade 
biedt Floriade 2022 kansen. Gezamenlijk worden er plannen gemaakt en uitgevoerd. 

 CAMPAGNES INTERNATIONAAL   |  TRAVEL TRADE

IN NORTHERN NETHERLANDS
The Netherlands’ northern provinces offer exceptional opportunities for a unique holiday. The perfect destination for people 
who love culture, local traditions and the wonders of nature. This family holiday tour lets you discover the provinces of Friesland 
and Flevoland plus a fantastic UNESCO World Heritage Site: the Wadden Sea. Within just 20 minutes of Amsterdam, you’ll be in 
Flevoland; within 45 minutes, you’ll be in the Wadden Sea area. 

LIFE AT THE BOTTOM OF THE SEA

The programme starts at 09:00 a.m. A bus will pick you 
up at The Hague. In 2009, the Wadden Sea became 
an official UNESCO World Heritage Site: the only one 
in the Netherlands. Here, the panoramic views are 
absolutely stunning. Seeking peace, quiet and natural 
surroundings? This is it! We’ll collect you at the hotel and 
then drive you to Den Oever, which is about 45 minutes 
from Schiphol. You’ll then be at the very edge of the 
Wadden Sea. A guide from the Wadden Association will 
tell us about the region’s status as a natural heritage site 
and what makes this area so unique.

LUNCH
Locals at various places along the Wadden Sea 
provide what they call ‘Wad & Food’ excursions. 
Fishermen - a number of whom still use ancient 
sustainable techniques - also welcome guests aboard. 
Our lunch will include sustainably produced local foods 
from the Wadden region.

KULTUR IN FLEVOLAND & FRIESLAND 
Flevoland und Friesland sind voller Kultur. Überall findet man überraschende 
Geschichten und eine reiche Vergangenheit. Wir beginnen unsere Reise in Flevoland 
und entdecken in 3 Tagen die Kultur bis in den Norden der Niederlande.

DAUER: 3 TAGE

BATAVIALAND

Wir beginnen unsere Reise in BataviaLand. Praktisch gelegen am 
IJsselmeer, im gut erreichbaren Lelystad, Hauptstadt der Provinz 
Flevoland. Batavialand führt durch 7.000 Jahre niederländische 
Geschichte. Hier lernen Sie vieles über die Niederlande und den Umgang 
der Niederländer mit dem Wasser. An Bord der Batavia wird das 17. 
Jahrhundert lebendig. Auf der Werft lernen Sie, wie die mächtigen 
Handelsschiffe des 17. Jahrhunderts gebaut wurden. Im Museum erfahren 
Sie alles über Wassermanagement und die Entstehung des größten 
Polders der Welt: Flevoland. Entdecken Sie 3 Meter unter Normalnull die 
besondere Geschichte Flevolands.

TAG 1

Nach den Besuch von Batavialand geht es weiter in Richtung 
Küste. Eine riesiger hockender Eisenmann, ein 26 Meter 
hoher Stahl-Riese, vom Batavia Hafen in Lelystad in die 
Ferne schauend. An der Grenze zwischen Land und Wasser, 
in Richtung des IJsselmeer, ein scharfsinniges Beispiel für 
Technologie. Er lockt bereits aus der Ferne mit seinem 
Anblick und scheint in einer anderen Dimension zu sein. Im 
Hintergrund ein sich ständig wechselnder Horizont als Dekor. 

Architekturliebhaber kennen Almere natürlich. Die Stadt ist auf dem dritten Platz der Architektur-
Städte der Niederlande und sogar auf Platz 1 von “European New Towns”. Almere hat brilliante 
Gebäude von führenden Architekten wie Rem Koolhaas, Herman Hertzberger und Liesbeth van der 
Pol. Ein Stadtführer erzählt uns mehr über die Architektur in Almere. Danach sind wir zum Abendessen 
im Restaurant ANNO Almere. Wir verbringen die Nacht im Apollo Hotel Almere Citycenter.

Visit Flevoland bezocht 
de ITB in Berlijn.

   Bekijk de website.

Group/Trade Brochure for 2019-2020

FLEVOLAND  
OBVIOUSLY DIFFERENT

ONLY 20 MINUTES FROM AMSTERDAM  THE PERFECT DESTINATION FOR 
AN EASY DAY TRIP OR A SHORT BREAK  FOUR METRES BELOW SEA LEVEL  
AFFORDABLE HOTELS  THE SCHOKLAND UNESCO WORLD HERITAGE SITE

PROMOTEN

https://www.visitflevoland.nl/nl/travel-trade


 

Visit Flevoland maakt ruimte om nieuwe markten, samenwerkingen en of nieuwe toekomstige projecten nader te verkennen.
Een mooi voorbeeld hiervan is China Lab.

VERKENNEN

15 JAARVERSLAG VISIT FLEVOLAND

We volgen ontwikkelingen die kansen bieden voor ‘on brand’ Flevoland activiteiten of leiden tot cross-overs in de vrijetijdssector. Ook ideeën van partners 
kunnen leiden tot een verkenning. Vier partners oriënteren zich op China. NBTC Holland Marketing heeft hiervoor China Lab ingericht. De partners hebben 
Visit Flevoland gevraagd dit te coördineren. Het bezoeken van Key Opinion Leaders, de landelijke meeting van China Lab en deelname aan het digitale  
mini-programma zijn voorbeelden. In 2020 volgt de beslissing hoe verder te gaan. 

Brochure over Flevoland 
in het Chinees.
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IN EEN OOGOPSLAG

40
Journalisten

 
€ 5.732.176,00

47.515.710

Mediawaarde

Bereik print

€

bereik 71.270.250
Online

(excl China Lab)

bereik 32.847.332
Social

Deelname  
partners

175

(bijeenkomsten, campagnes, overleg)

>
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ADDITIONELE PROJECTEN
Wij hebben marketing en communicatie expertise. Daarnaast weten we veel van Flevoland en van de consument. Met die kennis voeren we graag projecten in 

opdracht van derden uit. Allemaal met als resultaat: Flevoland verrijken met mooie producten. 

TOP
De zes gemeenten hebben gekozen voor toeristische Overstappunten. Aan ons de vraag om deze 13 TOP’s  bekender  
te maken bij de juiste doelgroepen.

GROTE TRAP
Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Het Flevo-landschap hebben een nieuwe natuurstrook tussen de  
fietsbrug over de A6 bij Almere en het Horsterwold aangelegd, genaamd De Grote Trap. Aan ons de vraag om 3 nieuwe 
fietsroutes te ontwikkelen waarbij deze natuurstrook centraal staat inclusief een fietskaartje. 

TOERISME & RECREATIE
Gemeente Noordoostpolder heeft haar gebiedspromotie uitbesteed aan Visit Flevoland.

WATERICONEN STEVIG VERBINDEN, STERKER BELEVEN
Opdracht van samenwerkende iconen en gemeenten van de NL Waterlijn voor het creëren van producten 
om de beleving te versterken.

Wat gaan 
we doen 

deze zomer

Meer informatie, actuele openingstijden 
en entreegelden vind je op 

vvvnoordoostpolder.nl

in Noordoostpolder?

©
 R

u
b

en
 M

ay

De Orchideeën Hoeve
Oosterringweg 34 , Luttelgeest

Museum Schokland
Middelbuurt 3,  Schokland

Galerie de Paardenstal
Noordermiddenweg 2, Espel

De Poldertoren
De Deel 25, Emmeloord

Museum Nagele
Ring 23, Nagele

Familiepark Netl de Wildste tuin
Leemringweg 19, Kraggenburg

Wellerwaard 
Friesepad 4a, Emmeloord

Waterloopbos
Voorsterweg 34, Marknesse

Kuinderbos
Hopweg 21, Bant

Schokkerstrand
Schokkerhaven 1, Nagele

TIPS

TIPS

https://www.visitflevoland.nl.kuma06.insiders.nl/uploads/media/5e6a2c098e2af/uiting-flyer-watericonen-bladerbare-a5.pdf
https://www.visitflevoland.nl/nl/zoeken?query=grote+trap+route
https://www.visitflevoland.nl/nl/doe/fietsen-wandelen/toeristische-overstappunten
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NP NIEUWLAND
Het nationale park staat aan het begin van ontwikkeling. Aan ons de vraag de bezoekerscommunicatie  
(website en social media) uit te voeren.

NAGELE
Nagele krijgt routes en bebording voor ‘museum’-dorp Nagele. Aan ons de vraag om de content voor de bebording te  
verzamelen en te coördineren. 

SCHEEPSWRAKKEN
Provincie Flevoland wil de scheepswrakken beter beleefbaar maken. Visit Flevoland heeft deelgenomen  
aan het onderzoek Vergane Schepen.

NBTC ALL
Op uitnodiging van Provincie Flevoland heeft NBTC Holland Marketing haar jaarlijkse meeting in Flevoland georganiseerd. 
Natuurlijk voor Visit Flevoland de kans om al deze (met name in het buitenland promotende medewerkers) het mooie  
Flevoland te laten beleven.

+ CREATIE BRANDING PORTAL
Door de keuze voor een identiteitskompas voor het gebied Flevoland, is er samen met de provincie gewerkt aan overall  
Branding Flevoland. Wij zijn brandteamlid, vertegenwoordigen daarmee de vrijetijd en zorgen voor de borging van het merk, 
de huisstijl en de penvoering van het brandteam. Eén van de activiteiten is de ontwikkeling van een portal inflevoland.nl.

BARNEMAN
In opdracht van Provincie Flevoland en Zuiderzeeland omzetten van voorstelling Radio Knardijk naar een  
fiets-theaterroute op Izi Travel in samenwerking met Prins te Paard.

https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl?ins_rd=d3d3Lm5wbmlldXdsYW5kLm5s
https://izi.travel/nl/browse/bcf8d487-cfe8-4dfe-9492-a41fe71a8896?utm_campaign=Barneman&utm_medium=flyer&utm_source=QR


Jaren vliegen voorbij. Zeker in Flevoland waar altijd ontwikkeling is of gepland staat. Internationaal is toerisme een groots onderwerp, 
vanuit kansen maar ook vanuit bedreigingen. 

WIJ
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Elk jaar schrijven we deze pagina, meestal in februari en weten we wat er 
voor het jaar in de planning staat en waar we de komende jaren naar toe 
werken. We kennen ook onze ambities, maken plannen, kijken naar de  
ontwikkelingen en geven alvast een kijkje in onze toekomst.

Nu bij het definitief afronden van het jaarverslag 2019 is alles anders…  
Corona COVID-19. De wereld wordt op een ingrijpende manier ‘stilgezet’.
De sector Recreatie en toerisme wordt ongelooflijk geraakt en zorgt dat 
plannen, gedane investeringen van ondernemers allemaal in een ander  
perspectief komen te staan. Er is veel  onzekerheid bij de ondernemers  
over wanneer en hoe weer ‘normaal’ gewerkt, geleefd en vakantie gevierd 
kan worden. Als Visit Flevoland zorgen we voor intensief contact met de 
ondernemers, zijn we een informatie- en verbindingskanaal. 

We faciliteren gesprekken tussen ondernemers, gemeenten en provincie,  
gericht om samen op te trekken in het creëren van mogelijkheden voor de  
nieuwe werkelijkheid, de 1,5 economie. We kijken met de sector hoe we ons als 
Flevoland sterk profileren, voor welke doelgroep en wat daar voor nodig is op  
het gebied van ontwikkeling en marketing. We zijn betrokken in het landelijke 
hersteloffensief, waar de aandacht uitgaat naar een eerste inzet op de binnen-
landse markt. Daarnaast is onze inzet ook gericht op de verdere toekomst. Zo 
bereiden we de deelname aan nationale themajaren (Ode aan het Landschap 
(2021) en The Dutch Way to Growing Green Cities (2022) voor. Mooie ijkpunten 
die verder liggen dan het heden.

Het verder kijken is anders, vraagt om bijstellen van plannen en andere keuzes. 
En dat doen we samen. 

Een jaarverslag is niet alleen terugkijken, resultaten bekijken, trots zijn op wat er allemaal is gedaan en wat er is bereikt. Het is ook het moment om alvast kort 
een kijkje te geven in de toekomst, waar gaan we naar toe.

VERDER KIJKEN
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Dit ondernemende, creatieve en (wo)man-made team werkt samen met partners aan de branding van Flevoland in 
binnen- en buitenland.   
 
 
DIT DOEN WIJ
 We zetten in op onderscheidende marketing- en promotieactiviteiten voor de vrijetijdssector.  
 We gaan hiervoor krachtige partnerships aan om een groter bereik te realiseren. 
 We zijn partner van de nationale en internationale kennis- en marketingorganisaties en  

 netwerken. 
 We verzamelen kennis van markt, trends en ontwikkelingen. Doen onderzoek binnen Flevoland,  

 maken analyses en communiceren hierover.

WIE ZIJN WIJ

CONTACT  
Wij staan voor je klaar. Bel gerust of  
maak een afspraak. 

	0320-286755   	info@visitflevoland.nl   
 Het Ravelijn 50, 8233 BR Lelystad
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