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Voorwoord
Beste stakeholder van Bureau Toerisme Laag Holland,
2021 gaat de boeken in als het jaar waarin wij hoopten uit de COVID-19
pandemie te komen, niets bleek minder waar. Het jaar, bleek voor de tweede
op rij, grote uitdagingen in petto te hebben.
Binnen recreatie en toerisme worden de kaarten duidelijk opnieuw geschud.
De impact van de afname van buitenlandse toeristen blijkt enorm, maar de
hernieuwde aandacht voor en behoefte aan de (landelijke) regio vanuit
bewoners en nationale bezoekers lijkt nieuwe perspectieven te bieden.
Hierdoor ontstaat de terechte vraag, is het aanbod in Laag Holland daar
optimaal voor ingericht of dient productontwikkeling op gang te komen om
aan deze invulling te kunnen (blijven) voldoen?
Als antwoord hierop zijn de diverse gemeenten individueel, maar ook in
gezamenlijkheid hard aan de slag gegaan met nieuwe plannen, ontwikkelingen
en visies. Allen gericht op het blijven aantrekken van waardevolle bezoekers.
Bureau Toerisme Laag Holland bleek meer dan ooit een veelgevraagde
gesprekspartner, als overkoepelende professionele organisatie, in het speelveld.
Deze vergrote vraag lijkt de rol van promotieorganisatie te verbreden naar een
echte DMO (Destinatie Management Organisatie). Een trend die ook in de rest
van Nederland geconstateerd en uitgerold wordt. Deze transitie samen met de
uitdaging om digitaal te evolueren en het steeds grotere netwerk te blijven
verbinden, zetten de richtingen, keuzes en financiën op scherp. Om deze reden
is Patrick Polie van Destinatie X in de arm genomen door de betrokken
Zaanstreek-Waterland gemeenten. In het najaar van 2021 deed hij uitgebreid
onderzoek in de regio en presenteerde in december 2021 meerdere scenario's
voor de inrichting van de informatie- en promotierol in Laag Holland.
Uiteraard kan de uitkomst van dit onderzoek grote gevolgen hebben voor
Bureau Toerisme Laag Holland. Echter zijn wij ons er sterk van bewust dat het

nodig is om juist nu een gefundeerde keuze voor de toekomst te maken en
zouden wij willen pleiten voor het versterken van de huidige organisatie.
Waardoor de 11 jaar opgedane know-how geborgd blijft.
Naast het co-creatie aan alle nieuwe plannen hebben wij er in 2021 ook alles
aan gedaan om de regio te blijven promoten. Het bleek een zeer geschikt
moment om de digitale transitie optimaal in te richten. De social media kanalen
sluiten naadloos aan op de geheel vernieuwde website, het 3 maal per jaar
uitbrengen van het magazine 'Dagje uit in Laag Holland' bleek een sterke
manier om de naam 'Laag Holland' verder te laden onder regiobewoners.
Het jaar 2021 bleek ook het jaar waarin BTLH haar expertise kon inzetten voor
diverse externe recreatieve- en culturele projecten. Een PR campagne voor
'Kijk Luister Dijk' van Alliantie Markermeerdijken, ook de PR wensen van
Kunstmaand 'De Onthulling' in Edam-Volendam bleken goed aan te sluiten bij
de technieken en doelgroepen van Bureau Toerisme Laag Holland. Voor
gemeente Purmerend werd de eerste Instameet van de regio georganiseerd.

Totaal 5.474.473 impressies in 2021
Kortom: 2021 is het startjaar van een hernieuwde aanpak van recreatie en
toerisme in de regio Laag Holland. Bureau Toerisme Laag Holland kan niet
wachten om hier als regiepartner aanjager en uitvoerder van te blijven zijn.
Dank voor de fijne samenwerking en op naar een waardevolle toekomst!
Met vriendelijke groet,
Shirley Benoit
Directeur
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Totaal bereik 2021
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Bereik en bekendheid vergroten
Het nationaal landschap Laag Holland bestaat officieel niet meer. Echter, is
deze regio met haar vele overeenkomstigheden, bijzondere kenmerken en
kleinschalige aanbod een perfecte plek om te wonen en recreëren.
De overeenkomstigheden bieden voldoende basis om het gebied als één regio
te profileren, met daarin uiteraard de verschillen en lokale kernwaardes die er
ook zijn in meegenomen.
Laag Holland
Het laden van een gebiedsnaam is een proces van een lange adem. Echter, in
het kader van de vele projecten, vanuit de provincie, recreatieschappen en
andere terreinbeheerders en belanghebbenden, die Laag Holland kent wel een
heel belangrijk proces.

Uitdagingen
Bureau Toerisme Laag Holland staat momenteel voor belangrijke (financiële)
uitdagingen. Met deze uitdagingen in het achterhoofd, heeft het bureau in 2021
vol ingezet op het verbreden van haar eigen middelen en daarmee het vergroten
van haar eigen bereik. Door deze stappen te ondernemen, kan het bureau in de
toekomst wellicht verdienmodellen koppelen aan haar eigen middelen.
De social media kanalen van het bureau hebben gezamenlijk circa 20.000
volgers, de website trekt jaarlijks bijna 100.000 unieke bezoekers en het eigen
magazine 'Dagje uit in Laag Holland' komt 3x per jaar uit in een oplage van
ruim 71.000 exemplaren. Deze oplage wordt in 2022 uitgebreid naar ruim
95.000 exemplaren. Stuk voor stuk waardevolle middelen om de
toekomstbestendigheid van het bureau te vergroten.

Dat verlangen naar herkenbaarheid heeft ervoor gezorgd dat Bureau Toerisme
Laag Holland 'Laag Holland' inmiddels als een stevige naam is gaan omarmen.
Om de herkenbaarheid hierin groots te maken zijn alle communicatiekanalen in
dezelfde look-and-feel opgebouwd en wordt er bewust gekozen om de naam
(waar nodig incl. de lokale bestemming) te benoemen.
Succes
Deze investering, van nu circa 2 jaar, begint zijn vruchten af te werpen. Dit
zien we o.a. terug in het feit dat:
• Social Media gebruikers zich steeds vaker identificeren met de
gebiedsnaam 'Laag Holland'. Dit is o.a. terug te zien in de ruim 11.000
afbeeldingen die recentelijk met de #laagholland zijn gepost.
• Het aantal website bezoekers dat rechtstreeks via laagholland.com
binnenkomt aanzienlijk gestegen is t.o.v. voorgaande jaren.
• Schrijvers de naam 'Laag Holland' steeds vaker meenemen in hun
artikelen/uitgaven.
• Lokale VVV's en ondernemers steeds welwillender zijn de regio
middels de gebiedsnaam onder de aandacht te brengen.
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Online marketing
Website

Social Media

In oktober 2020 is de vernieuwde website van Bureau Toerisme Laag Holland
live gegaan. 2021 is dus het eerste jaar waarin deze vernieuwde website een
volledig jaar heeft kunnen draaien. En met succes! De website trok in 2021
ruim 85.000 unieke websitebezoekers. Dit is een stijging van maar liefst 30%
t.o.v. het voorgaande jaar.

In 2021 heeft Bureau Toerisme Laag Holland voor het eerst een vaste kracht
aangesteld voor het beheer van de Social Media kanalen. Met een stijging van
300% t.o.v. 2020 werpt dit zijn vruchten af. Voor de herkenbaarheid en
betrokkenheid van (potentiële) bezoekers van de regio (en haar individuele
plaatsen) is het belangrijk om veel en veelzijdige informatie en inspiratie te
bieden. Daarnaast is Social Media de ultieme manier om de gewenste
doelgroep te inspireren en verleiden tot actie, bijvoorbeeld het bezoeken van de
website voor meer informatie. In 2021 is er tevens voor het eerst
promotiebudget ingezet om dit te ondersteunen.

Op de website wordt het Laag Hollandse DNA goed tot uiting gebracht en is er
voor de bezoeker een compleet aanbod van recreatieve en toeristische
mogelijkheden beschikbaar. De toename in websitebezoekers lijkt met name te
komen door een stijging in de interesse van regionale bewoners en nationale
bezoekers. Dit laatste is een gevolg van de COVID-19 pandemie. Ook is er
forse tijdsinvestering gedaan in SEO (Search Engine Optimization), waardoor
de website beter gevonden wordt via online zoekmachines.
De website heeft het potentieel om verder te groeien en biedt veel kansen om
de komende jaren door te ontwikkelen. Dit vraagt wel professioneel onderhoud
en veel tijd/aandacht. In SEO dient continue geïnvesteerd te worden, zowel
financieel als met kennis en tijd. Daarnaast behoeft de invoer en redactie in de
database en de communicatie met lokale VVV's, ondernemers en organisatoren
professionele begeleiding. Bureau Toerisme Laag Holland zet hier, met een
vast team, in de toekomst vol op in.

•
•
•
•

Facebook: 19.413 volgers / 1.490.004 bereik
Instagram: 3.597 volgers / 413.541 bereik
LinkedIn: 380 volgers / 27.884 bereik
YouTube: 1.400 bereik

Totaal bereik: 1.932.829 (+300% t.o.v. 2020)

Influencersmarketing
In 2021 maakte ook influencersmarketing een groei door. Nationale bloggers
en journalisten waren naarstig op zoek naar interessante en mooie content en
kwamen veelvuldig naar Laag Holland. Bureau Toerisme Laag Holland heeft
meerdere individuele en groepsreizen georganiseerd en gefaciliteerd. Deze
trips gaan in samenwerking met partners en grotendeels d.m.v. sponsoring
vanuit de recreatieve en toeristische ondernemers in Laag Holland. Influencers
die Laag Holland hebben bezocht in 2021 zijn onder andere:
•
•
•

Nicolette van Dam & Bas Smit | Nederland heeft alles
Janna Kamphof & Eliane Roest | NBTC | Hier moet je zijn
A Wanderlust for life | Amsterdam&Partners | Amsterdam Bezoeken
Holland Zien
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Promotie via partners
Bureau Toerisme Laag Holland werkt samen met een aantal verschillende
partners op het gebied van recreatieve- en toeristische promotie.

Route.nl

Amsterdam&Partners

Route.nl is het grootste multimediale routeplatform van Nederland, België en
Duitsland voor recreatieve fietsers en wandelaars. Onderdeel van deze
samenwerking is een landingspagina en opname van 78 fiets- en wandelroutes
binnen hun website en app. Bureau Toerisme Laag Holland heeft deze fiets- en
wandelroutes in eigen beheer.

De regio Laag Holland maakt deel uit van de metropoolcampagne ‘Amsterdam
Bezoeken, Holland Zien’. In samenwerking met Amsterdam&Partners en in
opdracht van de MRA-gemeenten, wordt Laag Holland als deelgebied
‘Old Holland’ neergezet. Deze campagne is bedoeld om internationale
bezoekers in Amsterdam te verleiden om de omliggende gebieden te bezoeken.

Resultaten
Aantal keer dat de routes bekeken zijn
Aantal navigaties via app

135.429
6.836

NBTC Holland Marketing
NBTC Holland Marketing is dé destinatie marketing organisatie voor
Nederland. De Beemster, en daarmee zijdelings ook de regio, maakt onderdeel
uit van de NBTC 'Holland Stories' onder de noemer 'Nederland Waterland'.
Bureau Toerisme Laag Holland levert, in samenwerking met Visit Beemster,
content aan voor de campagnepagina op hun website en on- en offline
campagnes.
Resultaten
Unieke bezoekers campagnepagina
Unieke paginaweergaven campagnepagina
Gemiddelde tijd op de campagnepagina

5.873
6.679
03:07 minuten

Bureau Toerisme Laag Holland is betrokken bij de invulling van de
informatievoorziening en probeert op deze manier de gebiedsvisie uniform tot
uiting te brengen. De cijfers van 2021 zijn (nog) niet bekend.
Resultaten
Bezoekers campagnepagina's
Paginaweergaven campagnepagina's
Gemiddelde tijd op de campagnepagina

2020

29.993
51.070
02:19

IZI.Travel
IZI.Travel is een internationaal platform waar men audio-gidsen vindt van o.a.
steden, musea en toeristische attracties. Bureau Toerisme Laag Holland heeft
16 audiotours online en in de app staan ter promotie van de regio.
Resultaten
Views
Plays

107.489
6.836
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Promotiemiddelen
Magazine ‘Dagje uit in Laag Holland’ (intern)

Folderdistributie (intern)

Voor het tweede jaar op rij bracht Bureau Toerisme Laag Holland het
magazine 'Dagje uit in Laag Holland' uit. Dit magazine staat boordevol tips
m.b.t. recreëren in eigen regio. Het magazine wordt 3x per jaar huis-aan-huis
verspreid in de regio. Daarnaast wordt het magazine uitgegeven bij
bibliotheken, poppodia, gemeentehuizen en diverse VVV-vestigingen.

Ieder jaar verzorgt Bureau Toerisme Laag Holland twee distributieweken,
waarbij ondernemers drukwerk op kunnen halen bij het hoofdkantoor.
Dit jaar was voor het ophalen van drukwerk animo vanuit circa 100
recreatieve- en toeristische ondernemers, waaronder ook de VVV's.

Campagne ‘Laag Holland adventskalender’ (intern)
In december heeft Bureau Toerisme Laag Holland de eerste 'Laag Holland
Adventskalender' gelanceerd. Gedurende 24 dagen werden bewoners en
bezoekers uitgenodigd om mee te dingen naar mooie prijzen. De prijzen in
deze adventskalender zijn gesponsord door recreatieve en toeristische
ondernemers in Laag Holland en vertegenwoordigde in totaal een bedrag van
ruim €1.300,-. Dit waren o.a. entreetickets voor musea, streekproductenpakketten en tickets voor theatervoorstellingen. Een mooie campagne om
zowel aandacht te genereren voor het recreatieve en toeristische aanbod in de
regio als het generen van nieuwsbrief abonnees. Met deze campagne is een
grote nieuwe groep geïnteresseerden aangetrokken die in 2022 maandelijks
geïnformeerd zullen worden middels een digitale nieuwsbrief.

Fietsactief regio special ‘Laag Holland’ (extern)
In het kader van het themajaar 'Ode aan het landschap' en 'Mei maand
fietsmaand' is er in mei een speciale uitgaven van de Fietsactief ontwikkeld.
Deze pocketsize uitgave van 24 pagina's, verspreid onder de Fietsactief
abonnees en verkocht in diverse winkels, herbergt vele verhalen, mooie routes
en bijzondere afstaptips in Laag Holland.

Route.nl Jaarboek (extern)
Dit boek bevat de leukste fiets- en wandelroutes door Nederland, België en
Duitsland, reisbestemmingen en inspirerende tips voor o.a. hotels en
restaurants. Bureau Toerisme Laag Holland heeft in deze editie twee
routepagina’s afgenomen. Dit boek is online en in diverse winkels door heel
Nederland te koop.
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NH Media ‘Op de Camping’ (extern)
Om inwoners van Noord-Holland te inspireren voor leuke activiteiten in de
provincie trok de caravan van NH Media langs diverse campings. Door de
samenwerking met Bureau Toerisme Laag Holland streek de caravan ook neer
in Edam op camping de Zeevangshoeve. Tijdens het goed beluisterde
radioprogramma 'June op Twaalf' mocht Bureau Toerisme Laag Holland
uitgebreid aan de luisteraars vertellen over de activiteiten in de regio Laag
Holland. Daarnaast is er een videoteaser ontwikkeld over het ondernemen van
activiteiten in de regio die ook tijdens de bijbehorende televisieshow meerdere
malen herhaald is.

Fietsen & Wandelen boven Amsterdam (extern)
Ter promotie van de nieuwe fietsroute 'Ode aan het schilderachtige Laag
Hollandse landschap' is er gekozen om deze route extra onder de aandacht te
brengen via het routeboekje van Holland Boven Amsterdam. Deze ingekochte
promotie zorgde voor extra aandacht voor de route binnen de beoogde
doelgroepen.
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Free Publicity
Free publicity is positieve aandacht voor Laag Holland, waar niet voor is
betaald. In 2021 is de regio Laag Holland veelvuldig meegenomen in gratis
publicaties.

Nederland heeft alles
Bas en Nicolette van Dam gingen op pad door Nederland. Naar aanleiding van
o.a. de begeleiding door Bureau Toerisme Laag Holland bij deze
influencerstrip tippen zij uitgebreid over de mogelijkheden in de regio.

Bucketlist; eropuit in Nederland
Marleen Brekelmans is misschien wel één van de bekendste journalisten in
Nederland op het gebied van dagjes en nachtjes weg in Nederland. Naar
aanleiding van samenwerkingen in het verleden schreef zij in haar nieuwe boek
maar liefst 13 pagina's vol met tips in de regio.

Recreatiekrant Noord-Holland
In het voorjaar van 2021 is eenmalig de recreatiekrant Noord-Holland
uitgebracht. In dit recreatieve magazine is Laag Holland opgenomen als
aantrekkelijke fiets- en wandelbestemming.

Vriendin
In het voorjaar van 2021 bracht Vriendin magazine een special uit met tips in
Nederland. Laag Holland werd prachtig onder de aandacht gebracht met 2
spreads boordevol routes en afstaptips.

In eigen land
In dit magazine werd Laag Holland onder de aandacht gebracht als de ultieme
get-away vanuit Amsterdam. Een vijftal tips die gemakkelijk met het OV te
bereiken zijn.

Een totale gratis mediawaarde van circa €150.000!
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Beurzen & Pers
Door de COVID-19 pandemie hebben diverse branche beurzen geen doorgang
gevonden. Om de regio alsnog onder de aandacht te brengen bij de juiste
doelgroepen is Bureau Toerisme Laag Holland op zoek gegaan naar
alternatieve mogelijkheden.
•
•
•
•
•

Het 'Eindeloos Magazine' is uitgedeeld onder de deelnemers van een
autopuzzeltocht vanuit Purmerend.
Tijdens de 'Hollandse Waterlinie fietstour' heeft Bureau Toerisme
Laag Holland een promotiestand bemand bij de start van de route.
Bureau Toerisme Laag Holland heeft de influencers van de LF
Waterlinifietsroute warm onthaald bij Fort bij Edam.
In diverse bibliotheken in de regio heeft Bureau Toerisme Laag
Holland inspiratietafels ingericht met foldermateriaal van Laag
Holland.
De directeur van Bureau Toerisme Laag Holland heeft bij Radio
Flevoland een interview gedaan m.b.t. mooi wandelen in Laag
Holland.
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Business to Business
Het netwerk rondom Bureau Toerisme Laag Holland is groot. Het bureau
gebruikt diverse middelen om haar stakeholders te informeren én inspireren.
Resultaten
Congres 'Samen op weg naar een
toekomstbestendige destinatie Laag Holland'
Interviews in diverse vakbladen, radio- en
tvshows

283 bekeken
o.a. N.V. Purmerend, RTV
Purmerend en Kennisnetwerk
Destinatie Nederland

Business to Business Nieuwsbrieven

771 abonnees
38% gem. openingsrate

LinkedIn

350 abonnees
27.884 berichtenweergaven

Netwerk- en sparringspartner voor visie- en planontwikkelingen
Bureau Toerisme Laag Holland neemt plaats in diverse overlegstructuren om
haar kennis en kunde te delen t.b.v. de regio en fungeert als sparringpartner
voor diverse visies en planontwikkelingen. Dit zijn o.a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visie Waterrecreatie
Economische visie Purmerend-Beemster
Binnenstad ateliers Purmerend
Recreatief Grid Laag Holland
Dijk van Kust
Ontwikkelperspectief recreatie en toerisme MRA
ABHZ 4
Aanpak toeristische ontwikkeling Edam-Volendam-Zeevang
Leidraad 'Samen bouwen aan Gastvrije Bestemmingen' - in co-creatie
met Kennis Netwerk Destinatie Nederland

Uitbreiding online middelen
Omdat gebiedspromotie steeds meer online plaatsvindt heeft Bureau
Toerisme Laag Holland zich in 2021 gericht op het door ontwikkelen van de
online mogelijkheden. Tools die gemakkelijk door recreatieve en toeristische
ondernemers kunnen worden ingezet. Dit zijn o.a.
•
•
•
•

Een online beeldbank met kwalitatief hoge resolutie beeldmateriaal.
Een toolkit met kant-en-klare promotieteksten.
Widgets om via een iframe gemakkelijk evenementen,
bezienswaardigheden en routes te implementeren op lokale website.
Een e-learningmodule met de mogelijkheid om vrijwilligers van VVV
locaties en/of ondernemers te trainen met kennis over de regio.
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Overige (PR) opdrachten
Promotie fietsroute ‘Ode aan het schilderachtige Laag Hollandse
landschap’ | Zaanstreek Waterland gemeenten
In het kader van het themajaar 'Ode aan het Landschap' mocht Bureau
Toerisme Laag Holland, in samenwerking met Marketing Zaanstreek, een
bijzondere themaroute ontwikkelen. Deze route werd eind 2020 opgeleverd.
Met de start van het recreatieve seizoen 2021 was ook de promotievideo gereed
en is er op verschillende manieren PR gemaakt voor de route.

Contentcreatie en beheer social media kanalen | Recreatieschap
Twiske-Waterland
Sinds een aantal jaar verzorgt Bureau Toerisme Laag Holland de content op de
Facebookpagina van recreatieschap Twiske-Waterland. Sinds 2021 is hier ook
een Instagrampagina aan toegevoegd. De social media berichten die hier door
Bureau Toerisme Laag Holland op geplaatst worden zijn gericht op tips voor
recreatie in de recreatiegebieden. Bijvoorbeeld doorverwijzingen naar routes,
bijzondere wetenswaardigheden ten aanzien van bijvoorbeeld flora & fauna en
mooi beeldmateriaal. Recreatie Noord-Holland verzorgt zelf berichten rondom
beheer en onderhoud.

Campagnepagina ‘Waar ik woon’ | Gemeente Purmerend
Ter promotie van de retail in gemeenten Beemster
en Purmerend heeft de gemeente Purmerend een
campagne ontwikkeld. Bij deze campagne, waarin
lokaal kopen wordt gestimuleerd, was de omarming
van ondernemers van groot belang. Ter informatie en
ter inspiratie heeft Bureau Toerisme Laag Holland
daarom een speciale campagne pagina ontwikkeld,
waarop ondernemers gemakkelijk informatie konden
vinden en de bijbehorende toolkit konden downloaden.

Kijk Luister Dijk | Alliantie Markermeerdijken
Naar aanleiding van de versterking van de Markermeerdijk
wordt er door HHNK, Alliantie Markermeerdijken,
Provincie NH en betrokken gemeenten gekeken naar
mogelijkheden om recreatieve meekoppelkansen te
realiseren. Het eerste gerealiseerde project, welke tevens
inzicht geeft in het nut van de Dijk, is in 2021 gelanceerd.
De audiotour 'Kijk Luister Dijk' neemt de luisteraar mee
naar 14 fysieke plaatsen aan de Markermeerdijk waar een
bijzonder verhaal of anekdote wordt verteld. Bureau Toerisme Laag Holland
mocht in opdracht van deze partijen de audiotour onder de aandacht brengen
bij de juiste doelgroepen. Deze PR opdracht bestond o.a. uit:
• Campagne website pagina; www.kijkluisterdijk.nl
• Social Media (advertentie) campagne
• Projectbegeleiding externe PR inkoop (media en pers)
• Redactionele invulling middels 'Dagje uit in Laag Holland'

Kunstmaand ‘De Onthulling’ | Gemeente Edam-Volendam
In oktober 2021 stond gemeente Edam-Volendam in het teken van kunstmaand
'De Onthulling'. Daarbij werden bewoners en bezoekers verleid om kennis te
maken met het ruime aanbod binnen de gemeente. Bijna 50 projecten en
evenementen werden onder deze noemer samengebracht. Het belang van het
bewaren van de bijzondere cultuurhistorie staat voorop en dit evenement is, bij
voorkeur, de eerste in een lange jaarlijkse terugkomende reeks. Bureau
Toerisme Laag Holland verzorgde als PR partner een grote rol in algemene
promotie van het evenement. De opdracht bestond o.a. uit:
• Beheer evenementenkalender/redactie maandprogramma
• Social Media (advertentie) campagne
• Redactie persberichten en projectmanagement perscontact
• Projectmanagement persberichten
• Redactionele invulling middels 'Dagje uit in Laag Holland'
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