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De Waddenzee is het enige natuurlijke 
Werelderfgoed in Nederland. Een relatief jong 
natuurgebied van uitzonderlijke waarde met een 
enorme dynamiek. Het cultuurlandschap dat aan 
de randen van de Waddenzee door het samenspel 
van natuur en mens is ontstaan, is in uniciteit aan 
het werelderfgoed verbonden. De combinatie van 
natuur en cultuur maakt het waddengebied tot 
een veelzijdig en prettig woon- en werkgebied, 
maar ook tot een buitengewoon aantrekkelijke 
bestemming voor (inter)nationale toeristen. 
Dat is ook de reden waarom het waddengebied 
als geheel een professionele, brede en sterke 
marketingcampagne verdient. Die realiseren 
Merk Fryslân, Marketing Groningen en Holland 
boven Amsterdam sinds 2108 samen vanuit Visit 
Wadden.
Als provinciale destinatiemarketingorganisaties 
(DMO’s) in het waddengebied hebben we ook in 
2020 weer hard gewerkt om nieuwe doelgroepen 
te verleiden en te motiveren om het gebied te 
bezoeken en bestaande bezoekers te inspireren 
om nieuwe locaties, points of interest (Poi’s) en 

activiteiten te ontdekken. We brengen dit doel elk 
jaar naar een hoger niveau door meer verhalen 
te laden en de rijkdom van het gebied – kust, 
Waddenzee en eilanden – nog meer bekendheid te 
geven. Dat is ook in 2020 gelukt en daar zijn we, 
gezien de omstandigheden, trots op. 
Want niet alleen langs de Waddenzee en in 
Nederland, maar wereldwijd kijken we terug 
op een uitzonderlijk jaar. De coronapandemie 
kleurde alles en zeker niet in de laatste plaats 
recreatie en toerisme. Tegelijk met de start 
van het toeristenseizoen sloten de grenzen en 
ging Nederland in een intelligente lockdown. 
Het coronavirus bracht echter ook kansen. 
Internationale toeristen bleven weliswaar weg, 
maar Nederlanders herontdekten hun eigen land 
als vakantieland. Rust en ruimte hadden door de 
omstandigheden een grotere aantrekkingskracht 
dan ooit. Dat bood mogelijkheden om de 
Waddenkust extra in de etalage te zetten. 
Dit hebben we onder meer gedaan met de 
zomercampagne ‘Voel je vrij op de Wadden’.

Ambitie
De ambitie van Visit Wadden is het realiseren van 
een sterk geladen merk, met een eigen verhaal en 
onderscheidend vermogen in de markt van (inter)
nationale duurzame toeristische bestemmingen. 
Een bestemming die staat voor een rijk aanbod: 
natuur en cultuur van uitzonderlijke waarde en 
een economie die al eeuwen met creativiteit en 
innovatie gebruik maakt van de natuur en cultuur 
om voorop te blijven lopen. 
Een verhaal dat lokaal, regionaal en waddenbreed 
wordt benut én gedragen. En dat na verloop van 
tijd enkel kleurrijker en sterker wordt en meer 
ondernemers activeert. Onder meer om zelf een 
beter aanbod te ontwikkelen en bezoekers om 
nieuwe dingen te ontdekken en leren en langer 
in het gebied te verblijven. Daarmee geeft Visit 
Wadden een positieve impuls aan de regionale 
economie, de beleefbaarheid, bekendheid, kennis 
en kernwaarden van het gebied en de leefbaarheid 
van de regio.

Meebewegen op de dynamiek
De pandemie vroeg veel van de organisatie. 
Plannen was vrijwel onmogelijk. Naast een plan 
B, moesten we voortdurend ook een plan C en 
D achter de hand hebben. Acties en activiteiten 
werden verschoven van binnen naar buiten, en 
als dat ook niet bleek te kunnen van buiten naar 
digitaal. Onze kantoortijgers transformeerden 
noodgedwongen tot huiskatten. 
In een organisatie waar al veel gericht is op 
digitaal communiceren, bleek online werken 
geen probleem. Niet alleen voor overleggen 
en vergaderingen, maar ook voor congressen 
en symposia. Was het de eerste keer nog even 
zoeken, dankzij de flexibiliteit en professionaliteit 
van de mensen en de organisatie, waren de 
publieksbijeenkomsten al snel mooie voorbeelden 
van hoe je digitaal ook in je voordeel kunt laten 
werken. 

TERUGBLIK OP 2020

Jaarrapportage Visit Wadden 2020 ‘ONZE KANTOORTIJGERS TRANSFORMEERDEN 
NOODGEDWONGEN TOT HUISKATTEN’

1

54 visitwadden.nl



Internationaal

En de E-learning modules voor ondernemers over 
de uitzonderlijke waarden van Werelderfgoed 
Waddenzee en het inzetten van die waarden 
voor natuurbehoud én ontwikkeling van het 
waddengebied (waaraan we in samenwerking met 
Waddenagenda toch al werkten), kwamen nu als 
geroepen.

Strategie
Visit Wadden heeft gekozen voor een duurzame 
marktwerking. Van binnen naar buiten (zie 
afbeelding), waarbij bewoners, ondernemers, 
culturele instellingen en natuurorganisaties zijn 
betrokken bij de invulling en het vertellen van 
het verhaal van het Waddengebied. Zij zijn onze 
ambassadeurs en dragers van waddenbrede 
verhaallijnen die in overleg zijn opgesteld en 
worden ingevuld. 
 

Ieder jaar wordt er minstens één verhaallijn 
opgezet en uitgewerkt. Tot nu toe zijn dit:
• Unesco Werelderfgoed
• Kracht van het Water(erfgoed)
• Strijd om de Wadden
•  Smaak van de Wadden (deels ook Visserij en 

visserscultuur en landbouw)
•  Ode aan het landschap (‘landschap vol inspiratie’)

Voor al deze verhaallijnen is de content op een 
aansprekende manier uitgewerkt. Op de website, 
in fotografie, in blogs, vlogs en reportages, 
persreizen en in filmpjes, zoals de goed bekeken 
kookvideo’s met Wilbert van der Kamp en Jacques 
Hermus, waaraan mediapartner NDC veel 
aandacht besteedt.
Het plan was ook de verhaallijn Donkerte in 2020 
uit te werken en online te zetten. Omdat er op 
dit moment in het Waddenfondsprogramma 
‘Donkerte van het Waddengebied’ veel nieuw 
aanbod wordt ontwikkeld, hebben we besloten 
deze verhaallijn een jaar uit te stellen. Zo kunnen 
we in de marketing optimaal profiteren van 
openingsmomenten en ontwikkeld aanbod, en 
wij het programma vanuit de marketing ook een 
stevige impuls kunnen geven op het moment dat 
bezoek mogelijk is. 

Samenwerking
In het derde jaar van de campagne hebben we de 
invloedcirkels voor de eerste twee verhaallijnen 

– ‘Unesco Werelderfgoed’ en ‘Kracht van het 
Water’ – volgens plan uitgebreid naar buiten het 
waddengebied. Zoals hierboven verteld, stond 
het nationale publiek juist in deze tijd van corona 
zeer open voor deze streekgebonden verhalen. 
We werken hierin behalve met het NBTC ook 
samen met de landelijke Stichting Werelderfgoed 
Nederland, waarmee we onder meer op de Fiets- 
en wandelbeurs hebben gestaan en persbezoeken 
organiseren. 
Wel vinden we dat we dat we nog duidelijker 
kunnen maken hoe bijzonder de Unesco-status 
van de Waddenzee is (Nederland en mondiaal) en 
hoe belangrijk het behoud van de uitzonderlijke 
waarden waaraan de Waddenzee haar status 
dankt. Hiervoor hebben we inmiddels ook 
regelmatig contact met strategische partners 
als de Waddenvereniging en Staatsbosbeheer. 
Ook met de verschillende organisaties van 
wadloopgidsen, de bruine vloot, Afsluitdijk Wadden 
Center en Wereldgoed Centrum (i.o.) werken we 
steeds meer en beter samen.
We hebben veel aandacht besteed aan de 
samenwerking met de regioaanjagers, omdat 
die nog niet liep zoals we hoopten. In het najaar 
hebben we een online bijeenkomst georganiseerd 
waaraan alle regio’s deelnamen. We hebben 
afgesproken de regio’s meer te betrekken bij de 
invulling van de campagnes en meer rekening 
te houden met de verschillen in capaciteit en 
financiën van de verschillende regio’s. Ook gaan 

we ons vanaf 2021 nog actiever en effectiever 
presenteren in de regio’s. We zien gelukkig nu 
al dat ondernemers ons steeds beter weten te 
vinden. Een mooi voorbeeld hiervan is de Coöp 
supermarkt in Holwerd, die ons actief benaderde 
om samen te werken. Deze supermarkt is nu de 
‘flagshipstore’ van de Smaak van de Wadden.
We noemden hierboven Donkerte als een 
van de programma’s van Investeringskader 
Waddengebied (IKW) die onder de majeure 
opgave Versterken en Vermarkten Werelderfgoed 
Waddenzee valt. Ook met andere programma’s, 
als Waddengastronomie, Terpen- en wierdenland 
en Bezinningstoerisme werken we actief mee of 
nauw samen. We denken, liefst vanaf de start, 
mee over hoe we resultaten goed kunnen inzetten 
binnen de verhaallijnen, hoe activiteitenkalenders 
goed op elkaar kunnen worden aangesloten en 
hoe we bezoekersstromen kunnen managen. 
Daarnaast werken we samen met programma’s 
en projecten die vanuit andere opgaven worden 
gerealiseerd, zoals Wadvogels. Tot slot willen we 
hier ook de Landschapstriënnale noemen. Dit 
publieksevenement met internationale uitstraling 
wordt georganiseerd in 2023. Wij werken nauw 
samen met de initiatiefnemers.
Naast de samenwerking in het Nederlandse 
waddengebied, zijn we in 2020 ook meer gaan 
samenwerken binnen het trilaterale netwerk. 

Nederland

Provincies

REGIO
BEZOEKERS
BEWONERS
BEDRIJVEN

FR - NH - GR
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We hebben via de Waddenagenda 2.0, via het 
Common Wadden Sea Secretariat (CWSS)en 
via ProWad Link verbindingen gelegd met onze 
collega’s in Duitsland en Denemarken. Met het 
CWSS werken we aan internationale branding met 
een toolkit. 

Zachte en harde waarden
Met name langs de waddenkust is met de 
regioaanjagers gewerkt aan het verbeteren van 
het routeaanbod. Zowel door bestaande routes 
beter te presenteren met een nieuwe routeformat 
als met nieuwe kwalitatief goede routes. Dit doen 
de regioaanjagers in nauwe samenwerking met 
bewoners, ondernemers en ons. Zo is in Groningen 
en Lauwersoog een aantal routes ontwikkeld met 
streekproducenten waarin het landschap en zijn 
producten centraal staat. In Friesland zijn twee 
routes uitgewerkt, inclusief flyers en publiciteit, 
rond de verhaallijn Strijd om de Wadden. Deze 
routes verrijken het aanbod, maar ze versterken 
ook de sociale cohesie en samenwerking in het 
gebied en de betrokkenheid van bewoners bij de 
regio.
Verder zijn we achter de schermen bezig met een 
zgn. ‘groene campagne’ waarmee we bewoners 
en bezoekers stimuleren en inspireren om zich 
actief in te zetten voor de natuur en cultuur in het 
waddengebied. We komen hiermee tegemoet aan 
de groeiende interesse van bezoekers om zich 
tijdens hun vakantie of verblijf een dag of dagdeel 

actief in te zetten voor het Wad. Denk aan clean-
ups of tellingen. Organisaties die met vrijwilligers 
werken presenteren zich op de campagne-
pagina’s met aanbod voor eenmalige of meer 
vaste vrijwilligersactiviteiten. Ook activiteiten 
voor de zakelijke markt, zoal teambuilding in het 
groen, worden in de campagne meegenomen. 
Deze campagne gaat voorjaar 2020 (nog wel met 
corona-waarschuwing), online.
Om te testen wat onze doelgroep, Nora, vindt 
van onze plannen, producten en campagnes is in 
2020 een Nora-panel in het leven geroepen. Want 
meten is weten. Deze mensen, verspreid door het 
hele land, hebben inmiddels een eerste vraagstuk 
voorgelegd gekregen. Namelijk om te reageren 
op de vernieuwde website Visit Wadden en die 
van Wad to Do (eilanden). Inmiddels denken we 
een aardig beeld te hebben wat onze Nora van de 
Wadden wil, maar het kan altijd beter. Dat testen 
we door enquêtes of een vraaggesprek. 

Wordt vervolgd
We merken dat na drie jaar de kinderziekten echt 
voorbij zijn en dat de organisatie volwassener is 
geworden. We zijn goed op elkaar ingespeeld, 
de taakverdeling is helder en we hebben de 
informatievoorziening en -kanalen goed ingericht. 
Zowel voor bezoekers als voor ondernemers. Zo is 
het routeaanbod voor bezoekers verbeterd en is de 
toolkit voor ondernemers inmiddels goedgevuld. 
Ook is er een beeldbank gerealiseerd, waarin ook 

een serie afbeeldingen waarvan ondernemers 
rechtenvrij gebruik kunnen maken.  
Dit jaar lanceren we de verhaallijn Ode aan het 
Landschap, waarin we samenwerken met het 
NBTC. Ook zetten we vanaf april de nieuwe 
verhaallijn Donkerte van de Wadden op. Daarnaast 
blijft er veel aandacht voor de Smaak van de 
Wadden, omdat dit bij uitstek de verhaallijn is 
die ondernemers uitnodigt om deel te nemen 
en omdat we partner zijn in het gehonoreerde 
Waddenfondsproject ‘Waddengastronomie 
versterkt Werelderfgoedbeleving’. Ook 
Werelderfgoed Waddenzee blijven we 
verder uitwerken, in samenwerking met de 
natuurorganisaties en natuurlijk de organisatie 
van het Werelderfgoed zelf (o.a. gedragsregels en 
de Groen Campagne i.s.m. Waddenagenda 2.0). 
We sorteren voor op wat er in de toekomst gaat 
komen. We maken nu we op de helft van het 
programma staan de balans op en kijken hoe we 
na 2023 verder gaan. Voor deze tussenevaluatie 
brengen we in kaart wat het effect is geweest 
van de economische impuls van Visit Wadden 
en wat het effect is geweest op de leefbaarheid 
(monitoring). Hiervoor lopen verschillende 
onderzoekslijnen. Tevens werken we aan een 
strategie en plan van aanpak om te kijken of er ook 
na afloop van de huidige Waddenfondssubsidie 
nog toekomst is voor Visit Wadden.
Tot slot gaan we ook de zichtbaarheid van 
Visit Wadden als projectorganisatie vergroten 

(corporate communicatie), zodat ondernemers, 
instellingen, organisaties en initiatiefnemers ons 
(nog) beter weten te vinden en we verbindingen 
kunnen leggen met het overkoepelende verhaal 
dat het waddengebied als geheel in de markt zet. 
Het vermarkten van Werelderfgoed Waddenzee 
heeft tijd nodig en vraagt een bestendiging tot 
2026. Zeker nu we het afgelopen jaar beperkt 
waren in het motiveren van bezoek. En het beleven 
van de Wadden met je eigen zintuigen, is nog 
altijd de beste marketing voor het Waddengebied. 
We hopen daar deze zomer dan ook weer meer 
mensen toe te mogen en kunnen inspireren.
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Er zijn weinig natuurlijke werelderfgoederen die zo uitgestrekt en tegelijk zo 
dichtbevolkt zijn als Waddenzee UNESCO Werelderfgoed. Waar mens en natuur 
elkaar tegenkomen, ontstaan verhalen. Deze verhaallijnen worden ontwikkeld om het 
leven met de Waddenzee tastbaar en zichtbaar te maken, de verschillende regio’s 
te verbinden en de bezoekers te verleiden tot een bezoek van meerdere dagen. 
Inmiddels zijn er al zes van de acht verhaallijnen ontwikkeld. We werkten al met de 
verhaallijnen Unesco Werelderfgoed en Kracht van het water. De verhaallijnen die in 
2020 centraal stonden waren Unesco Werelderfgoed, Kracht van het water, Smaak 
van de Wadden en Strijd om de Wadden. Per verhaallijn zijn er minimaal 18 verhalen.  
Voor Werelderfgoed en Kracht van het Water zijn er maar liefst 20 tot 25 verhalen.  
Ieder verhaal heeft een bijbehorende route. In totaal zijn er 155 routes.

Unesco Werelderfgoed
www.visitwadden.nl/nl/verhalen/
werelderfgoed
De Waddenzee, Unesco Werelderfgoed sinds 
2009. Van het Noord-Hollandse Den Helder tot 
het Deense Esbjerg. Een grensoverschrijdend 
gebied, boordevol ongerepte natuur. Het 
bijzondere landschap van slikken, kwelders, 
duinen, geulen en zandplaten creëren een uniek 
gebied, die nergens anders te vinden is. 

• 5 verhalen
• 21.273 bezoekers website (+546,6% t.o.v. 2019)
•  Best bezochte pagina: Verhalen Werelderfgoed

Kracht van het water
www.visitwadden.nl/nl/verhalen/ 
bundel/dutch-delta-design
Nederland staat bekend om een bijzondere 
relatie met het water. Ook in het waddengebied 
zijn genoeg sporen te vinden van deze beroemde 
geschiedenis. Zoals de iconische Afsluitdijk, de 
vele terpen en wierden in Friesland en Groningen 
én natuurlijk de polders. Vandaag de dag is het 
gebied nog altijd innig verstrengeld met het 
water. 

• 5 verhalen
• 8.450 bezoekers website (+358,5% t.o.v. 2019)
• Best bezochte pagina: Verhalen Watererfgoed

Smaak van de Wadden
www.visitwadden.nl/nl/verhalen/ 
smaak-van-de-wadden
Het Waddengebied zit vol verrassende smaken. 
Zoals overheerlijke oesters, zeekraal en natuurlijk 
verse vis. Deze zilte smaken zijn overal te vinden. 
Allemaal lokaal én dus dichtbij. 

• 4 verhalen
• 55.581 bezoekers website (+11,7% t.o.v. 2019)
• Best bezochte pagina: Wilbert kookt Wad

Strijd om de Wadden
www.visitwadden.nl/nl/verhalen/ 
strijd-om-de-wadden
Bij de Wadden wordt niet meteen gedacht aan 
militair erfgoed. Toch is de Waddenzee door de 
eeuwen heen altijd van groot strategisch belang 
geweest. Nog veel herinnert daaraan. Het militair 
erfgoed van het waddengebied is toegankelijk 
gemaakt via de nog bestaande bunkers en 
musea. 

• 6 verhalen
• 2.347 bezoekers website (nieuw sinds 2020)
• Best bezochte pagina: Verhalen strijd

2. VERHAALLIJNEN ONLINE
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De online marketing richt zich via sociale media en online advertising op de 

kwaliteitstoerist en niche doelgroepen per verhaallijn. De vier te onderscheiden 

doelgroepen zijn:

• Bewoners

• Verblijfstoeristen

• Nederlandse kwaliteitstoerist

• Internationale kwaliteitstoerist

De focus ligt daarbij op Nederland, Vlaanderen en de Duitse grensregio’s waar het 

gros van het inkomend bezoek vandaan komt. Potentiële bezoekers worden ook 

(online) geïnformeerd via nieuwsbrieven.

• Instagram 16.785 volgers +2123% t.o.v. 2019

• Linkedin 800 volgers +150% t.o.v. 2019

• Facebook 32.063 volgers + 8,8% t.o.v. 2019

• In totaal zijn er in 2020 7 B2B nieuwsbrieven verstuurd - Totaal ontvangers: 598

• In totaal zijn er in 2020 6 B2C nieuwsbrieven verstuurd - Totaal ontvangers: 3652

BEZOEKERS WEBSITE

Hoewel in dit Coronajaar we vooral Nederlandse bezoekers hadden, kwam ook 

een deel van de bezoekers uit België en Duitsland. De meeste bezoekers komen 

achtereenvolgens uit Noord Holland, Zuid Holland en Friesland. In 2019 was dat 

hetzelfde, alhoewel er toen iets meer Belgen naar de website gingen.

Totaal aantal unieke gebruikers website: 331.383 (in 2019: 261.399)

Totaal aantal paginaweergaven: 885.851 (in 2019: 722.722)

3. ONLINE MARKETING
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Het Pers & PR team benadert diverse media proactief om extra aandacht te 
genereren voor het Waddengebied. Dat gebeurt onder meer via persberichten en 
groeps- en individuele persreizen. We richten ons daarbij vooral op journalisten en 
bloggers die schrijven over culinair, natuur en outdoor en die dezelfde kerngroepen 
als Visit Wadden bedienen. Dit jaar hebben we minimaal persreizen kunnen 
organiseren vanwege de coronacrisis. Naast persberichten en persreizen wordt 
in samenspraak met het contenteam gekeken naar nationale en internationale 
mediapartnerships die passen bij de doelgroep. Tevens is het persteam ook 
vertegenwoordigd op (inter)nationale persevents, maar ook die waren in 2020 
veelal afgelast.

PERSREIZEN

BEURZEN & EVENTS

PERSBERICHTEN

SAMENWERKING / PRODUCTIES

4. PERS + PR + MEDIABEREIK

1 Speciale Noorderland Waddeneditie nu in de winkels

2 Lonely Planet magazine maakt een bijzondere special over de Wadden

3 Proef de Smaak van de Wadden op Reis &Co in MartiniPlaza

4 De Wadden, daar wil je zijn

5 Visit Wadden en Hollandsche Vloot slaan handen ineen

6 Lancering internationale campagne Holland National Parks

7 Indrukwekkende geschiedenis van het Noarderleech beleefbaar door nieuwe fietsroute

8 3 x Wilbert Kook Wad

9 Lokaal lekkers uit Waddengebied op de kaart

1 Lonely Planet Minimagazine geschat bereik in totaal: 4.810.000

2 Noorderland Waddenspecial geschat bereik in totaal: 2.110.000

3 NDC Media totaal bereik: 15.949.406

4 Holland National Parks

5 Salt Magazine bereik: 25.000+

6 ANWB bereik 1.000.000

7 Touractief/voordeeluitjes

8 Winactie Wilbert Kookt Wad Ruim 20 publicaties rondom de guerilla actie in regionale 
media in Zwolle, Nijmegen en Almere

PERSREIZEN INDIVIDUEEL

1 Vogue Living (NL)

2 NRZ (D)

3 Anika Redhed (reisverslag boek)

4 Marco Louter (talkies/vitaal 50plus)

5 Reishonger (via Holland National Parks)

6 Worldelse.com (via Holland National Parks)

7 Bijzonderplekje.nl (NL)

8 Magazine des Reisens (D)

PERSREIZEN GROEP

1 Atlantik Wall (12 deelnemers NL)

1 Reis&Co Event NDC 8000 bezoekers

2 IMM: wereldwijd medianetwerkevenement 
in de reissector dat journalisten en PR-
professionals met elkaar in contact brengt

afgelast i.v.m. corona

3 ITB: ‘s werelds grootste toeristenbeurs afgelast i.v.m. corona
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INGEKOCHTE PRINT EN ONLINE MEDIA
In meerdere regio’s in het waddengebied een  

1/1 advertentie pagina met aandacht voor  

Waddenzee Unesco Werelderfgoed. 

15x ingekochte media waaronder route.nl,  

Eropuit ANWB 2020 en de Friesland Post.

Totaal bereik: 958.000

SAMENWERKING REGIONALE MEDIA
Voor regionale TV en online voor Noord-Holland hebben we samengewerkt met 

NH Media. In deze tweede serie hebben we aandacht besteed aan de volgende 

onderwerpen:

• Schapen op Texel

• Wadlopen

• Helderse Duinen

• Uitkijkpunt Wieringen

• Totaal 39 uitzendingen

• Totaal bereik: 55.000

• 4 nieuwsberichten met een  

totaalbereik van 14.960 weergaven

Voor Friesland en Groningen werken we samen met NDC Media. De verhalen 

van Visit Wadden krijgen aandacht via zowel de offline als online kanalen bij de 

verschillende titels van NDC. 

Bereik NDC:

Totaal bereik advertenties: 6.033.803

Totaal bereik outstream advertenties: 599.762

Totaal bereik partnerbijdragen Leeuwarder courant: 4.988.350

Totaal bereik partnerbijdragen Dagblad van het Noorden: 4.327.491

Totaal van alle advertenties en partnerbijdragen: 15.949.406

INGEKOCHTE MEDIA VOOR INTERNATIONALE CAMPAGNES
Campagne “Hier musst Du sein” was bij het NBTC ingekocht en is gericht op de 
Duitse markt (Creatives doelgroep (Danielle vh Nora). Helaas is deze campagne niet 
uitgevoerd vanwege de Covid19 situatie en is daarom verplaatst naar 2021.  
De campagne bestaat uit:

• Display (re)targeting - 1.163.636 impressies -

• Instagram video - 888.889 impressies - Dedicated partner video impr.

• Digital Radiospots - 500.000 spots - Dedicated partner spot 30 sec.

• Urlaubsguru - min. 1.000.000 personen - Landingspagina, Travelmag, FB, IG, deals

• Art Channel Köln + Düsseldorf - 80.640 spots - Dedicated partner spot 10 sec.

• Freecards Köln + Düsseldorf - 82.800 freecards - Dedicated partner freecard
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Het accommodatie-aanbod aan de Waddenkust is in het buitenland relatief 
onbekend. Visit Wadden wil boekingen onder meer stimuleren via wederverkopers 
(trade). En dan vooral op de momenten dat gasten hun vakanties plannen.  
We werken samen met partijen als TUI en FTI Duitsland en Vlaanderen en 
ontwikkelen we co-marketing acties waarmee we hun (potentiele) klanten 
informeren over de mogelijkheden die de waddenregio biedt. Voor de Nederlandse 
markt ontwikkelen we met het netwerk van Artifex (Nederlandse culturele media, 
waar ook tijdens LF2018 mee is gewerkt) lezersreizen die we onder de aandacht 
brengen via landelijke media. Daarnaast is het trade team actief op beurzen en 
netwerkevents, maar ook deze zijn in 2020 veelal afgelast.

CO-MARKETING

ACCOUNTMANAGEMENT

BEURZEN & EVENTS

MARKETINGMIDDELEN5. TRAVEL TRADE

Van 96 naar 127 touroperators in onze database. Met deze touroperators 
hebben we persoonlijk contact. Hierbij gaat het vooral om partijen 
die passen bij het gebied en bij Nora van de Wadden. De kwaliteit gaat 
voor de kwantiteit waarbij vooral de kernwaardes van het gebied in 
ogenschouw blijft.

Reizen & Co Martiniplaza 8000 bezoekers

TUi Roadshow 150 reisbureaus van Tui

ITB Geannuleerd - in aanloop naar ITB toe wel ons bestand 
gebeld en gemaild.

ETOA GEM/Recovery 46 tradecontacten gesproken

NBTC Online Trade Event Afspraken met touroperators - vooral bestaande contacten 
- circa 13 

Activatie ITB Ontwikkeling Dia’s & viewmaster voor tijdens beurs. Niet ingezet 
wegens annulering beurs

Kaart Noord Nederland https://www.visitwadden.nl/uploads/
media/5f9a9d3324755/mg204-scheurblok-nov-2020-
digitaal.pdf

Hotellijst https://www.visitwadden.nl/uploads/
media/5f9bfd5ad8af4/2020-10-21-visitwadden-
hotellijst-v4.pdf

Factsheet Activities https://www.visitwadden.nl/uploads/media/5fda10a039f7c/
activities-factsheet.pdf?token=/uploads/
media/5fda10a039f7c/activities-factsheet.pdf

Artifex Nederland Lezersreizen ontwikkeld en gepubliceerd. Gedeeld 
oa via Culturele agenda geschat bereik: 45.000

Max Leden Lezersreis gepubliceerd. Boekingen on hold door 
corona. Geschat bereik: 370.000

Nouvelle Lezersreis gepubliceerd. Boekingen on hold 
door corona. Geschat bereik: 147.200

Plus Magazine Lezersreis gepubliceerd. Boekingen on hold 
door corona. Geschat bereik: 580.000

Arts & Auto Lezersreis gepubliceerd. Boekingen on hold door 
corona. Geschat bereik: 123.000

Holiday line - Belgie Groepsreis gepubliceerd begin va het jaar in plus 
magazine Belgie: Reis geannuleerd. Geschat 
bereik: 140.391

Urlaubsguru - Duitsland 3 posts op insta in januari naar blog (publicatie 
2019) - geschat bereik: 1.143.000

FTI Touristiek - Duitsland Co-marketing ism Flevoland, Visit Friesland & 
hanzesteden B2B reisagenten. 248.000 reisagenten

 Co-marketing ism Flevoland, Visit Friesland & 
hanzesteden B2C consument. 190.000

TUI Duitsland - Duitsland Co-marketing ism Flevoland, Visit Friesland 
& hanzesteden B2B reisagenten. 120.000 
reisagenten

Co-marketing ism Flevoland, Visit Friesland & 
hanzesteden B2C consument. 7.900.000
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ZOMERCAMPAGNE ‘VOEL JE VRIJ OP DE WADDEN’
De campagne trapte af met de Dag van het Wad, die dit jaar in een kleine variant is 
uitgevoerd vanwege corona. Voor de zomerperiode zijn kleinschalige activiteiten 
en het aanbod van ondernemers uitgelicht dat in lijn lag met de sleutelervaringen, 
oftewel de 7 unieke belevenissen. Deze campagne was vooral gericht op bewoners, 
verblijfstoeristen en deels op Nederland. De fotowedstrijd #wadbijzonder met Deel 
jouw Wadden is hier onderdeel van, er waren maar liefst 3600 inzendingen.  
De zomercampagne draaide in juli en augustus. Vanaf juni t/m augustus hebben 
we in totaal 105.500 online bezoekers bereikt en 142.200 sessies met een 
gemiddelde paginaduur van 1.17 minuten.

Voor de zomercampagne hebben we de volgende online middelen ingezet:

ADWORDS:
Voor de Adwords advertenties zijn algemene ‘wadden’ zoektermen gebruikt, maar 

ook zoektermen die naar de blog verwijzen zoals Wadlopen. Dat leverde 27.300 

klikken en 175.000 vertoningen op.

Display (online banners):

10.500 klikken en 1.2 miljoen vertoningen

Display Deel Jouw Wadden:

55.000 klikken en 1.2 miljoen vertoningen

FACEBOOK & INSTAGRAM ‘DEEL JOUW WADDEN’ POSTS:
Totaal: 75.000 weergaven*, 800 klikken en 9.950 keer is de video bekeken.

• *42.000 weergaven Instagram

• *33.000 weergaven Facebook

De advertenties op facebook hebben 200.000 weergaven en 2.300 klikken 

opgeleverd.

BEST BEZOCHTE PAGINA’S OP DE WEBSITE VISITWADDEN.NL:
1. /nl/deel-jouw-wadden

2. /nl/bezoeken/overtochten

3. /nl/bezoeken/wadlopen

4. /nl/bezoeken/zomer

WILBERT KOOKT WAD
Op 3 locaties in het land (Zwolle, Nijmegen en Almere) zijn zelfgemaakte 

waddenhapjes uitgedeeld door Wilbert met zijn fietskar en een klein team om zo 

voorbijgangers uit te nodigen om zelf naar de Wadden te komen.

Resultaten guerilla actie Wilbert kookt Wad

• Impressies totaal: 1.031.472

• Clicks totaal: 3.963

• Gemiddelde CPC: €0.23

• Gemiddelde CTR: 0.38%

HERMUS PROEFT DE WADDEN 
Jacques Hermus ging op pad in het waddengebied en nam een kijkje in de keuken 

van producenten van streekproducten. Samen met de ondernemers liet Jacques 

zien wat een heerlijke producten er te vinden zijn op de eilanden en aan de kust. 

Producten gemaakt van wat er lokaal groeit, bloeit en stroomt. Kijkers konden 

vervolgens ook zelf aan de slag. De serie is gemaakt in samenwerking met NDC 

media en uitgezonden op onze eigen kanalen en via NDC.
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