
EINDRAPPORTAGE
VOORNE-PUTTEN JOUW WANDELEILAND
#VPjouwwandeleiland

21 november 2022

Foto: ourneverendingwanderlust



Voorne-Putten jouw wandeleiland
Project: 
Uit het imago- en bezoekersonderzoek 2021 is naar voren 
gekomen dat Voorne-Putten een eiland is met veel fiets- en 
wandelmogelijkheden. Dit is dan ook een belangrijk 
bezoekmotief voor onze (toekomstige) gasten.  Om Voorne-Putten 
als echt wandeleiland op de kaart te zetten, hebben wij 5 (wandel) 
influencers uitgenodigd. 

Voorne-Putten heeft een uitgebreid wandelknooppuntennetwerk 
met maar liefst 375 km aan wandelplezier.

Doelgroep:
Inzichtzoeker & Rustzoeker

Campagneperiode:
September t/m oktober

De 5 influencers deelden met hun volgers de wandelroutes en 
activiteiten van hun verblijf op Instagram door middel van stories, 
Instagram posts met hashtag #VPjouwwandeleiland, Facebook 
post en hebben dit gebundeld in een blog boordevol tips.  

Verschillende wandelroutes, accommodaties, activiteiten, 
natuurgebieden en horeca zijn aan bod gekomen. 



Waarom dit project?
In 2021 hebben wij reeds succesvol samengewerkt met 12 
influencers. De bereikte resultaten in deze campagne waren zeer 
succesvol en dus voor herhaling vatbaar. We hebben 
Voorne-Putten letterlijk op de kaart van Nederland gezet d.m.v. 
influencer marketing. Het is een concreet middel om een 
specifieke doelgroep te bereiken.

93% van de marketeers heeft weleens 
influencer marketing gebruikt.*Oberlo

Influencer-marketing sluit aan bij drie doelen van Marketing OP 
Voorne-Putten: 
•  Stimulering wandelen op Voorne-Putten in het 
 wandelseizoen 
•  Specifieke doelgroep benaderen en enthousiasmeren  
 over de regio Voorne-Putten 
•  Participatie ondernemers: ondernemers
 betrekken bij diverse (online) campagnes

Daarnaast is het een manier om nieuwe en unieke content (user 
generated content) te ontwikkelen om deze zelf, op een later 
moment, te gebruiken ter promotie van Voorne-Putten. 

Ook zetten we met dit project in op ‘linkbuilding’.
Foto: Reisbeesten



5 wandelinfluencers gingen op pad

Wandelvrouw
Buiten.leven
Westphilwandelt
Ourneverendingwanderlust
Reisbeesten

Totaal potentieel bereik aan volgers

op Instagram: 

27.844

http://instagram.com/wandelvrouw
http://instagram.com/Buiten.leven
http://instagram.com/Westphilwandelt 
http://instagram.com/Ourneverendingwanderlust
http://instagram.com/Reisbeesten


RESULTATEN INSTAGRAM

Foto: Westphilwandelt



Stories Instagram

137 Gemiddeld 27 stories per influencer

513

147.869

Stories door 5 influencers 
Daarnaast heeft Marketing OP Voorne-Putten (133) stories 
doorgeplaatst en hebben de deelnemende ondernemers  
ook stories gedeeld.

Gemiddeld aantal kijkers per story 
De influencers hebben ons het gemiddelde doorgegeven 
van het aantal kijkers op de, voor dit project geplaatste,  
stories.

Totaal aantal touchpoints van de stories van de  
influencers en MOVP  
Som: alle stories x gemiddeld aantal kijkers.
NB: Doorgeplaatste stories van de ondernemers kunnen hier 
nog bij opgeteld worden. 



Feedposts Instagram

21 Gemiddeld 4 feedposts per influencer

+ 1086 likes op feedposts van MOVP

+ 31 reacties op feedposts van MOVP

6.871

9.372

1046

Feedposts door 5 influencers 
Dit aantal staat los van de feedposts die MOVP  
of ondernemers hebben geplaatst.  

Likes 

Reacties 

Totale interactie feedposts  
Incl. @wandel_nl  
excl. ondernemers

Samenwerking van @buiten.leven met 
@wandel_nl (32.4K volgers) die 1 post 

heeft geplaatst met een totaal van 
685 likes/reacties



Op Facebook en Instagram zijn er veel positieve reacties op de feedpost van de influencers 
te lezen. Ook de influencers zelf waren positief verrast 
tijdens hun bezoek!

Leuk weetje: Na het lezen van het blog 
van één van de influencers heeft iemand 
direct een verblijf in Rockanje geboekt.



Wandelinfluencers bevinden zich in een nichemarkt en hebben relatief gezien minder 
volgers maar wel een hoge interactie met hun volgers. Wij hebben de influencers uitgekozen 
op basis van hun doelgroep, schrijfstijl, foto’s en engagement rate. Dit gezamenlijk heeft 
ervoor gezorgd dat Voorne-Putten als wandeleiland op de kaart is gezet! 

Nano influencers



147.976 
Aantal touchpoints met  

#VPjouwwandeleiland op Instagram
 

(Som= likes, reacties op posts + kijkers van stories van 5 influencers + MOVP.   
NB: engagement van de ondernemers komen hier nog bovenop)



ANDERE KANALEN

Foto: Wandelvrouw



Facebook
Naast Instagram zijn er, op eigen initiatief van  
influencers en deelnemende ondernemers, andere 
kanalen ingezet om meer mensen te benaderen en  
te enthousiasmeren over Voorne-Putten.  

MOVP heeft o.a. Facebook als kanaal ingezet om  
de wandelroutes die de influencers hebben  
gelopen te delen met ons eigen netwerk  
(1.118 likes en reacties). 

Het beeldmateriaal wat we ontvangen hebben van  
de influencers hebben we direct in kunnen zetten 
voor posts over de gelopen wandelroutes en om  
de natuurgebieden, dorpen en steden uit te lichten.

116.962
Totaal bereik Facebook posts 
Incl. MOVP
excl. ondernemers



Pinterest en Twitter

Nieuwsbrief
Reisbeesten



Het Algemeen Dagblad en Weekblad Westvoorne
hebben een persbericht geplaats over de campagne
‘Voorne-Putten jouw wandeleiland’.

Online en gedrukte nieuwsbladen



SAMEN MET ONDERNEMERS

Foto: Westphilwandelt



Deelnemende accommodaties
5

ondernemers

Camping ‘t Weergors

Boutique Hotel de Oude Veste

Poorter Boutique Hotel

Badhotel Rockanje

‘t Koetshuys



Deelnemende horeca en 
activiteiten

Pluktuin Oostvoorne
De Duinrand 
Fortezza
Alpaca World Brielle
La Cubanita
Wijndomein de Vier Ambachten
Stichting verdedigingswerken Hellevoetsluis
De Beren Heenvliet
De Brielsche Aap
Futureland

10
ondernemers

Foto: Westphilwandelt



Spontaan bezochte 
ondernemers
Restaurant Aan Zee
Restaurant de Meidoorn
Bezoekerscentrum Tenellaplas (meerdere keren)
Het Klokshuys 
Vuurtoren Hellevoetsluis
Bezoek Hellevoetsluis

5
ondernemers

Foto: Reisbeesten



20 
ondernemers zijn bezocht  

Vooraf afgesproken en spontaan.  
Enkele ondernemers zijn meerdere keren bezocht. 



Blogs

4
Blogs op externe websites.  

Wij hebben er bewust voor gekozen om de influencers te 
vragen om de blog op hun eigen website te plaatsen. 
Hoe meer relevante backlinks onze website heeft, des te 
beter is dit voor de positie in de Google zoekresultaten.

Het zorgt daarnaast voor een ander soort lezers, namelijk de  
lezers die geinteresseerd zijn in de ervaringen van de  
influencer. Deze lezersgroep sluit weer aan bij de doelgroep 
die wij met dit project willen bereiken.

In de blogs zijn directe links geplaatst naar de website  
opvoorneputten.nl en ook naar de deelnemende 
ondernemers. 

1
Blog op onze site

2.220
Totaal aantal lezers van de 5 blogs 
(tot 8 november 2022)

Klik hier om 
alle blogs 
te lezen!

Foto: Ourneverendingwanderlust

https://www.opvoorneputten.nl/voorne-putten-jouw-wandeleiland


Fotomateriaal

212 Gemiddeld 42 foto’s per influencer

Foto’s voor de beeldbank.  
We hebben de influencers om foto’s gevraagd die wij  
onder naamsvermelding mogen gebruiken ter promotie van 
Voorne-Putten. De deelnemende ondernemers hebben de 
foto’s, van hun eigen influencer, ontvangen en mogen deze 
onder naamsvermelding gebruiken. 

Wij hebben de foto’s verwerkt op onze website en zullen het 
beeldmateriaal ook gaan inzetten voor diverse projecten in 
2023, zoals het Voorne-Putten Magazine.

Foto: Ourneverendingwanderlust



FEEDBACK VANUIT INFLUENCERS

Foto: Reisbeesten



Voorne-Putten in 3 woorden

Verrassend 
Rust

Dichtbij
Historie

Wandeleiland

Strand

Vraag aan de influencers: kun jij, in max. 3 woorden, aangeven 
wat Voorne-Putten onderscheid van andere bestemmingen in 
NL die je hebt bezocht?

•  Historisch, modern, duinlandschap
•  Uniek, wandeleiland, rust
•  Strand, dichtbij, verrassend
•  Veelzijdig, gemoedelijk, vrijetijdslandschap 
•  Weids, authentiek, verrassend

Foto: Buitenleven

Gemoedelijk



Feedback over het project
Positief vanuit de influencers:
• Mooie accommodatie
• Goede communicatie vooraf en de wandelroute die  

aangereikt werd was erg handig
• Goed doordacht, enthousiast, fijne communicatie. Gave   

accommodatie, activiteit en wandeling: passend bij mijn   
account

• Er was veel ruimte voor eigen invulling
• Snelle betaling 

Ruimte voor verbetering vanuit de influencers: 
• De toegewezen wandeling viel tegen, volgende keer kiezen 

tussen meerdere wandelroutes
• Voorkeur voor het delen van content over de accommodatie 

achteraf en niet tijdens i.v.m. persoonlijke veiligheid
• Één nacht te kort om het eiland te ontdekken
• Activiteit was lang en niet passend
• Contact met de andere influencers die ook meedoen zodat 

je elkaar kunt versterken met content

Foto: Westphilwandelt



Heeft Voorne-Putten je verrast? 

Enkele quotes van influencers:
 
Jazeker. Ik was zeer onder de indruk van Brielle en van de natuur 
rondom Rockanje. Ik had veel meer plat polderlandschap 
verwacht.  - Wandelvrouw 

Ja absoluut! Zo onwijs leuk om op deze manier kennis te maken! 
Ik vind het oprecht een aanrader voor anderen. Zo veelzijdig had ik 
het niet verwacht. - Buiten.leven

Voorne-Putten heeft me zeker verrast en we komen vast een keer 
terug: Wij vonden ’t Koetshuys fantastisch, de ruïne en magisch 
Heenvliet geweldig en het allerleukste: Wandelen in de eigen tuin. 
Ook het bezoek aan de wijngaard vonden we erg leuk. Heel 
bijzonder in Nederland! - Westphilwandelt

Voorne-Putten was ons niet bekend en heeft ons zeker verrast. 
Vooral de natuur, de stranden en het feit dat het er rustig is 
spraken ons enorm aan. - Reisbeesten

Voorne-Putten heeft mij weer enorm verrast. De wandeling door 
de duinen was echt prachtig en het leek echt even helemaal niet 
op Nederland. Zo’n lange wandelroute over onverhard terrein, echt 
uitzonderlijk. - Ourneverendingwanderlust

Foto: Wandelvrouw



FEEDBACK VANUIT ONDERNEMERS

Foto: Ourneverendingwanderlust



Feedback over het project
Positief vanuit deelnemende ondernemers:
• Goede communicatie
• Top geregeld
• De influencer heeft een leuk stukje geschreven

Ruimte voor verbetering vanuit deelnemende ondernemers: 
• We zouden graag meer genoemd willen worden
• Influencers met meer volgers uitnodigen

Foto: Ourneverendingwanderlust



Samenvatting resultaten

Personen bereikt

Nieuwe foto’s 

+212
Clicks op blogs

2.220

204.942
Weergave 

landingspagina

5.266
Nieuwe volgers

Instagram

+50

Ondernemers
samengewerkt

15

Nieuwe externe links

4



TERUGBLIK OP #VPJOUWWANDELEILAND

Foto: Reisbeesten



Terugblik vanuit MOVP
Wij kijken tevreden terug op dit project, wat zichtbaar heeft 
bijgedragen om Voorne-Putten als wandeleiland op de kaart 
te zetten. 

• Inspiratie bieden voor een bezoek aan Voorne-Putten
• De wandelroutes uitlichten
• Relatiemanagement met ondernemers
• Nieuwe content 
• Linkbuilding 

In september en oktober was Voorne-Putten heel duidelijk 
aanwezig op o.a. Instagram. Verschillende wandelroutes zijn 
uitgelicht, de wandelroute ‘Duinen & Valleien’ is door 
meerdere contentmakers gelopen en ook uitgelicht. De eerste 
volgers hebben de wandelroute al gelopen!

Het mooie beeldmateriaal wat gemaakt is, de positieve  
ervaringen die gedeeld zijn, is content die we vanuit Marketing 
OP Voorne-Putten nog lang kunnen en zullen inzetten. 

Foto: Buitenleven



Wandelen stond centraal in dit project maar een deel van het 
programma was vrij in te vullen, zo hebben wij de echte 
interesses van de influencers kunnen zien. Leuk om te zien 
was, dat veel influencers een andere wandeling gingen doen 
in hun ‘vrije tijd’. De natuurgebieden in Westvoorne zijn ook 
veelvuldig bezocht. De veelzijdigheid van Voorne-Putten heeft 
ze het meest verrast!
 
Het samenwerken met ondernemers en influencers vraagt 
altijd om veel contact voor- en achteraf en een goede  
samenwerking om alles zo goed mogelijk te regelen. Dit 
gebeurde soms last-minute en we zien dit als een 
leermoment voor volgende projecten. 

We bedanken alle betrokkenen en hebben veel zin in  
toekomstige samenwerkingsprojecten!

#VPjouwwandeleiland

Foto: Westphilwandelt



OPVOORNEPUTTEN.NL
Meer informatie of vragen over het project?

Contactpersoon: Naomi van de Wijngaart - nvdwijngaart@opvp.nl
0181 - 312 318

Foto: Reisbeesten


