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Het jaar van Ode aan het landschap en 
Donkerte van de Wadden 
2021, het tweede jaar waarin de coronapandemie 
een groot deel van het leven en daarmee ook 
de reiswereld domineert. Het is anticiperen op 
lockdowns en maatregelen. Gelukkig waren er ook 
tijden met meer ruimte en mogelijkheden om te 
reizen. Wel met gevolg dat mensen grotendeels 
dicht bij huis bleven en dat de internationale 
marktbewerking door Visit Wadden voor het 
tweede jaar op rij op een laag pitje stond. 

Nieuwe verhaallijnen 
Het landschap staat centraal in de nieuwe 
verhaallijn Ode aan het landschap, waarbij dijken, 
torens, terpen en wierden een grote rol hebben. 
Maar ook de kunstenaars, wetenschappers en 
bewoners die zich laten inspireren door het 
Waddenlandschap. De verhalen hebben een extra 
invulling gekregen door de speciale Odes, waarbij 
dichters een ode brengen aan steeds een andere 
plek in het gebied. 

In het najaar zijn de verhalen over Donkerte van 
de Wadden in de schijnwerpers gezet. Nergens 
is de duisternis zo puur als in het waddengebied. 
Hier wordt het écht donker. In december 
lanceerde Studio Daan Roosegaarde zijn nieuwste 
kunstproject: Seeing Stars. Daan Roosegaarde 
deed letterlijk de lichten uit in Franeker. Dit leverde 
veel aandacht op in de media, zowel in binnen- als 
buitenland. 

Hoogtepunten Dag van het Wad en 
magazine In Eigen Land 
12 jaar UNESCO Werelderfgoed Waddenzee werd 
tijdens de Dag van het Wad gevierd. Vanwege 
corona is niet heel groot uitgepakt, maar wel met 
een nieuwe opzet: één dag in plaats van een heel 
weekend én een hoofdrol voor de routes. Deze 
routes bieden meer verbinding tussen de locaties. 

In het najaar kwam de speciale editie van het 
landelijke magazine In Eigen Land uit: een eigen 
magazine voor het waddengebied met spreiding 
in heel Nederland. Veel artikelen hadden focus op 
het vasteland, met thema’s als Donkerte en Smaak 
van de Wadden. 

Betrekken van regio’s en stakeholders 
In het voorjaar is voor bijna elke regio en eiland een 
WAD’n stroom sessie georganiseerd. Een online 
sessie waarin een aantal actuele onderwerpen 
binnen Visit Wadden voorbij kwamen. In kleine 
groepjes ondernemers is gespard over hoe verder 
invulling te geven aan die onderwerpen in zijn of 
haar gebied. De sessies zijn met behulp van de 
regio-aanjagers en VVV kantoren ingevuld. 
Voor een grote groep stakeholders werd op 4 
november het Waddenfestival in de Harmonie 
georganiseerd. Het uitgebreide programma, met 
een mix aan kennis, cultuur en vermaak, werd 
ingevuld met meerdere partners. Een groep van 
bijna 200 stakeholders was aanwezig bij deze 
inspirerende Waddenmiddag. 

Samensmelting WADtodo en  
Visit Wadden 
Om krachten te bundelen en te voorkomen dat er 
concurrerend gewerkt wordt, is de website van 
de Friese campagne voor de Waddeneilanden 
geïntegreerd bij de website van Visit Wadden. 
Merk Fryslân heeft vanuit de provincie Fryslân 

een aparte opdracht om een bijdrage te leveren 
aan de seizoensverlenging en aantrekken 
kwaliteitstoeristen op de Waddeneilanden. De 
inzet hiervoor werd tot dat punt gedaan vanuit 
het merk WADtodo en hiervoor bestond ook een 
website. Het merk WADtodo wordt inmiddels niet 
meer gebruikt en de content is overgebracht naar 
de website www.visitwadden.nl. 

TERUGBLIK OP 2021

Jaarrapportage Visit Wadden 2021 “VISIT WADDEN HEEFT ME IN ODE AAN HET LAND-
SCHAP DE KANS GEGEVEN OM MET MIJN POËZIE 
DIEPER DOOR TE DRINGEN IN HET NOORDELIJK 

KUSTGEBIED DAN IK OOIT HEB GEDAAN.”1
Dien L. de Boer, dichter
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Het waddengebied is één van de meest 
duurzame bestemmingen van Europa  
In 2021 zijn stappen gezet voor een concretere 
invulling van de duurzaam toerisme-strategie.  
Het waddengebied wordt nog meer gepositioneerd 
als duurzame vakantiebestemming, om 
vanuit toerisme een aandeel te hebben in de 
veranderende wereld. Met het toepassen van de 
Sustainable Development Goals van de Verenigde 
Naties wordt in kaart gebracht wat het aandeel 
hierin is en het bewust zijn vergroot bij de 
verschillende doelgroepen. 

Zowel aan de aanbod- als de vraagkant betekent 
dit een verbreding van de rol van Visit Wadden. Het 
inzetten van het netwerk en het samenbrengen 
van kennispartners met expertise op het gebied 
van duurzaamheid en circulariteit is hier een van. 
Maar ook in de communicatiestrategie richting de 
doelgroep wordt invulling gegeven aan een meer 
positief activistische manier om in te spelen op de 
steeds duurzamere behoeftes van reizigers. 

Atlantikwall en Waddengastronomie
Naast de eigen opdracht Vermarkten Waddenzee 
Werelderfgoed heeft Visit Wadden ook een actieve 
rol in de campagne voor Atlantikwall en het project 
Waddengastronomie. Voor Atlantikwall stonden er 
in het voorjaar activiteiten gepland om de locaties 
en verhalen onder de aandacht te brengen. 
Vanwege de toen geldende maatregelen zijn deze 
deels doorgeschoven naar 2022. 
In samenwerking met de Waddengroep en 
NHL/Stenden zit Visit Wadden in het project 
Waddengastronomie, dat als doel heeft de culinaire 
traditie in het waddengebied te vergroten. Een van 
de onderdelen hiervan is het organiseren van een 
periode in het najaar om bij leveranciers en horeca 
in het gebied extra aandacht te genereren voor de 
Culinaire Wadden Weken.

Klaar voor het nieuwe jaar 
Het nieuwe jaar biedt nieuwe kansen voor de 
internationale marktbewerking. De verwachting 
is dat er meer ruimte komt om de internationale 
Nora en Max van de Wadden te inspireren en te 
verleiden om naar het waddengebied te komen. 

Inmiddels is er een mooie selectie aan verhalen 
ontstaan uit het werk van Visit Wadden.  
De verhaallijn Smaak van de Wadden wordt dit jaar 
uitgebreid met een onderdeel Landbouw & Visserij. 
Daarmee is er een compleet aanbod gemaakt. 

Het jaar 2023 wordt een speciaal jaar waarin de best 
gelezen verhalen worden uitgelicht. In combinatie 
met de Landschapstriënnale 2023 wordt dit een 
bijzondere gebeurtenis. De verbinding met de 
regio komt hier nog meer naar voren met onder 
andere de Waddenkustroute als ontdekkingstocht. 
De Waddenkustroute kan de aanjager zijn in 2023 
en zorgen voor verbinding en beleving juist ook op 
de lange termijn. 
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Unesco Werelderfgoed
www.visitwadden.nl/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.

• 20 nieuwe verhalen 
• 7.419 bezoekers website
•  Best bezochte pagina: Hoofdverhaal 

Werelderfgoed

Kracht van het Water
www.visitwadden.nl/krachtvanhetwater
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.

• 9 nieuwe verhalen 
• 1.187 bezoekers website
•  Best bezochte pagina: Hoofdverhaal Kracht van 

het Water

Smaak van de Wadden
www.visitwadden.nl/smaak 
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.

• 10 nieuwe verhalen 
• 31.322 bezoekers website
•  Best bezochte pagina: Hoofdverhaal Smaak van 

de Wadden

Strijd om de Wadden
www.visitwadden.nl/strijd
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.

• 5 nieuwe verhalen 
• 1.641 bezoekers website 
•  Best bezochte pagina: Hoofdverhaal Strijd om 

de Wadden

2. VERHAALLIJNEN EN ROUTES
Op de website van Visit Wadden worden ieder jaar nieuwe verhaallijnen toegevoegd. 
2021 was daarop geen uitzondering. Na de verhaallijnen rondom Unesco 
Werelderfgoed, Kracht van het Water, Smaak van de Wadden én Strijd om de 
Wadden kende het afgelopen jaar liefst twee nieuwkomers: Ode aan het Landschap 
en Donkerte van de Wadden. Daarnaast is er volop ingezet in het creëren van 
nieuwe content rondom de eerste vier verhaallijnen. Onder andere met een nieuwe, 
waardevolle samenwerking met Staatsbosbeheer. Een aantal gedreven boswachters 
stonden het team van Visit Wadden uitgebreid te woord over de verschillende 
facetten van het waddengebied. Facetten zoals de stuivende duinen van Terschelling 
en het Dark Sky Park in Lauwersmeer. Deze content wordt aangeboden aan de 
bezoekers van Visit Wadden middels een maandelijkse nieuwsbrief en social media. 
Het resultaat? Ruim veertig nieuwe verhalen over het mooiste gebied van Nederland.
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Ode aan het Landschap 
www.visitwadden.nl/ode
Kijk om je heen en je weet waar je bent. Op de 
Wadden voel je altijd dat de zee dichtbij is. Ook 
als je haar niet ziet. Het is de geur, de wind, het 
licht. De Wadden vormen een uniek landschap 
met een rijkheid aan kleur, geur, vorm, smaak 
en klank. Hier brengen we een ode aan het 
Waddenlandschap.
• 23 verhalen (nieuwe verhaallijn) 
• 2.520 bezoekers website 
• Best bezochte pagina: Hoofdverhaal Ode aan 
het Landschap

Donkerte van de Wadden 
www.visitwadden.nl/donkerte 
Nergens ervaar je de duisternis zo puur als in het 
waddengebied. In het laatste ongerepte stukje 
natuur van Nederland wordt het pas écht donker. 
Of je nou op de Waddeneilanden bent of langs de 
Waddenkust.
• 14 verhalen (nieuwe verhaallijn) 
• 8.209 bezoekers website 
• Best bezochte pagina: Hoofdverhaal Donkerte 
van de Wadden 

Blogs Visit Wadden 
Iedere maand verstuurt Visit Wadden een 
nieuwsbrief naar ruim 8.000 abonnees. Deze 
nieuwsbrieven staan vol met inspirerende blogs, 
gemaakt door het content team zelf. Over het 
gehele jaar 2021 zijn deze verhalen maar liefst 
54.786 keer gelezen. De onderstaande vijf 
verhalen scoorden over het hele jaar het beste: 

1.  “Het Wad moet je kunnen lezen”  
- 5.158 keer gelezen 

2.  Steeds meer redenen voor een bezoek  
aan de Afsluitdijk  
- 1.419 keer gelezen 

3.  Atlantikwall Centrum  
- 1.290 keer gelezen 

4.  Op pad met Gerrit de Oesterman  
- 1.266 keer gelezen 

5. Holwerd aan Zee  
 - 1.046 keer gelezen 
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Website

We hadden vooral bezoekers uit Nederland. Ook kwam een deel uit België en 

Duitsland. De meeste bezoekers komen uit Noord-Holland, Zuid-Holland en 

Friesland. In 2020 was dat hetzelfde, alhoewel er toen iets meer Duitsers en het 

dubbele aantal Belgische bezoekers de website bezochten.

Totaal aantal unieke gebruikers website: 505.575 (in 2020: 331.383).  

Dit is een groei van 52,6%

Totaal aantal paginaweergaven: 1.295.237 (in 2020: 885.851).  

Dit is een groei van 46,2%

De integratie van de WadToDo website en de SEO-

migratie (zoekmachine optimalisatie) die hierbij is 

uitgevoerd heeft Visit Wadden veel extra pagina’s 

opgeleverd, namelijk 89 extra pagina’s over de 

Waddeneilanden. Alle bovenstaande pagina’s 

hebben in het afgelopen jaar 48.675 unieke  

pagina bezoeken opgeleverd door organisch  

(niet betaald) verkeer. 

Social Media Kanalen
Zoals te zien is in bovenstaande grafiek zijn 
we op ieder kanaal flink gegroeid in het aantal 
abonnees/volgers: 

Facebook: van 32479 naar 48046 volgers.  
Dat is een stijging van 48% (mede door 
bijvoegen Wadtodo).
Instagram: van 18030 naar 21118 volgers.  
Dat is een stijging van 17.2%.
LinkedIn: van 899 naar 1564 volgers.  
Dat is een stijging van 73.9%.
B2C nieuwsbrief: van 3711 naar 6375 
abonnees. Dat is een stijging van 71.7%. 

IPM-score laat de interactie per duizend 
volgers zien. Hiermee kun je de interactie en 
betrokkenheid berekenen. 

Een gezonde IPM-score voor Facebook is 4. 
Hier zitten we de helft van het jaar boven.  
Bij een aantal maanden met een lagere IPM-
score konden we geen advertenties inzetten. 
Een gezonde IPM-score op Instagram is 20. 
Hier zitten we alle maanden van 2021 boven. 
Een gemiddelde IPM-score op Linkedin is 4. 
Hier zitten wij alle maanden van 2021 ruim 
boven. 
Een gemiddelde open rate voor een B2C e-mail 
is (volgens Data & Marketing Associations) 
21,9%. Wij zitten iedere maand rond de 50%

Ook bij het verkeer naar de website vanaf 
socials zien we in totaal een stijgende lijn. 
Met in sommige maanden wat positieve 
uitschieters.

3. ONLINE MARKETING

1716 visitwadden.nl



4
PERS & PR  
EN MEDIA

1918 visitwadden.nl



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 duurzaam reizen, culinair, natuur en outdoor en die dezelfde 
kerngroepen als Visit Wadden bedienen. Dit jaar hebben we net als in 2020 minimaal 
persreizen kunnen organiseren vanwege de coronacrisis. Naast persberichten en 
persreizen wordt in samenspraak met het contentteam gekeken naar nationale 
en internationale media partnerships die passen bij de doelgroep. Tevens is het 
persteam ook vertegenwoordigd op (inter)nationale persevents, maar ook die waren 
in 2021 veelal afgelast. 

PERSREIZEN

BEURZEN & EVENTS

PERSBERICHTEN

TOTAAL MEDIABEREIK PERSBERICHTEN (EARNED MEDIA): 30.459.756

4. PERS + PR + MEDIABEREIK

1 Unieke krant over Atlantikwall in het Waddengebied

2 Checklist Duurzame evenementen voor Waddenzee regio gereed

3 Visit Wadden start zomercampagne ‘Voel je vrij op de Wadden’

4 Waarom het donker moet blijven

5 Mag het licht uit in het Waddengebied?

6 Visit Wadden presenteert eigen Wadden magazine ‘In Eigen Land’

7 Wad’n trein, feestelijk onthuld door Wad-operazanger Albert Bonnema

8 Met ‘luisterplekken’ is het waddengebied officieel deel van internationale herdenkingsroutes LRE

9 Unesco Werelderfgoed Waddenzee is jarig

10 Visit Wadden overkoepelende merk voor waddenkust én eilanden

11 Ambitie Wadden: meest duurzame bestemming van Europa

12 Partners uit Nederlands en Duits waddengebied schrijven toeristische prijsvraag uit

13 Visit Wadden brengt Ode aan het Waddenlandschap

PERSREIZEN INDIVIDUEEL

1 Daily Nonsense – Gronings waddengebied

2 Washington post – wadlopen in het Friese waddengebied

3 Illonka Brands / High society world – Gronings waddengebied

4 JUTXL opruimactie Terschelling

5 Rik de Voogd / Cycling destinations – Totale waddengebied

6 Rik de Voogd / Cycling destinations – Totale waddengebied dark edition

7 Wandel.nl – Friese waddengebied

8 Wandelmagazine – Gronings waddengebied

happinez | 79

 78 | happinez

De ademhaling 
van de Wadden

Waddenliefde
“Als klein jongetje ging ik al met mijn ouders en broertje naar de Wadden, meestal naar Terschelling. Bij laag water spanden we een vislijn van zo’n dertig meter tussen twee houten tentharingen. Daar hingen we wurmen, pieren en stukjes vis aan en dan was het wachten tot het hoog water werd. Twaalf uur later kwamen we terug om te kijken wat er aan de lijn zat. Wat had de natuur onthuld? Dat hele proces vond ik als kind al heel spannend en magisch. Later leerde ik dat het getijdeproces wordt gestuurd door de maan en de zon en dat het deel uitmaakt van een groter geheel. Het onderwerp heeft me nooit losgelaten. Toen ik de mogelijkheid kreeg om een film over de Waddenzee te maken, werd mijn fascinatie alleen maar groter.

In- en uitademen
Tijdens mijn research begon ik het getijdeproces te zien als een soort  continu ademhalingsproces. Eb en vloed komen en gaan, dag in, dag uit, net als ademhalen. Ik ontdekte dat allerlei cycli zijn verbonden aan de  getijden. Niet alleen dag en nacht en de seizoenen, maar ook de migratie van miljoenen trekvogels die elk jaar terugkeren. Net als de invasie van toeristen in het voorjaar  die aan het einde van de zomer weer vertrekken.  Ook fascinerend zijn de vogels die bij elkaar zitten op hun hoogwatervluchtplaatsen en zodra het laagwater is uitwaaieren over het Wad om in de prut schaal diertjes, kokkeltjes en nonnetjes te vinden. Zodra het water hoog wordt, gaan ze terug naar hun hoogwatervluchtplaats om te wachten tot het weer laagwater wordt. Al die processen kun je vergelijken met ademhalen; daarmee is het de ziel van mijn film geworden.

Meditatief kijken
“De film is beschouwend en meditatief en neemt je mee in een  andere wereld. Een voiceover en interviews ontbreken: het draait om kijken en beleven. Sta je ervoor open, dan kun je een hogere mate van bewustwording ervaren. Door de minimale cameravoering word je je heel bewust van waar je bent en hoe je je  verhoudt tot de natuur. Door de lange shots word je je bewust van kleine meditatieve veranderingen op het scherm en dat verhoogt je bewustzijn. Zou ik snelle time lapses of dronebeelden  gebruiken, dan merk je het wadslakje niet op, dat rechtsonder  in beeld kruipt of de vogel die rechtsboven uit beeld vliegt.

Spirituele ervaring
Mijn drang om naar buiten te gaan en contact te maken met de natuur is altijd groot geweest. Als ik te lang binnen zit word ik on  rustig. Ik zou iedereen willen aanraden hun mobiel weg te leggen, naar buiten te gaan en zich over te geven aan de natuur. Probeer niet alleen te kijken, maar ook écht te zien wat er om je heen afspeelt. Als je natuur namelijk op een actieve manier probeert te beleven, dan merk je dat het iets extra’s met en voor je doet. Als ik bijvoorbeeld ’s nachts onder een heldere sterrenhemel bij laagwater op het Wad ben, is het alsof ik door een prehistorisch maanlandschap loop. Die beleving is zó intens en spiritueel; ik probeer het echt tot me te laten komen. Ook de enorme contrasten die je op het Wad ervaart; van windstil tot een bulderende noordwesterstorm, maken dat je deel gaat uitmaken van die natuur. Er is ook altijd een horizon aanwezig in dit gebied en die oneindige weidsheid doet wat met je mind  ik krijg er ruimte van in mijn hoofd.

Bezinningsproces
Voor mij was het filmproces één grote ontdekking dat we uitmaken van een groter geheel, dat we deel uitmaken van de kosmos. En dat ook die kosmos  net als mensen en getijden   ademt. Het is veel groter dan ik vooraf had gedacht. Het heeft me veel ge

leerd over onze kwetsbaarheid, onze beperkingen en nietigheid, maar ook over de ongelofelijke schoonheid van de natuur, compleet met zijn rafelige en rauwe randjes. Dat bezinningsproces is tijdens het maken van de film een steeds grotere rol gaan spelen. De kijker mag er zijn eigen boodschap en betekenis aan geven. Ik houd er niet van als filmmakers vertellen wat ik moet denken en voelen. Beleef zelf maar de magie op het grote doek!”  

‘Silence of the Tides’ werd bekroond op IDFA, het  Natourale Nature & Environment Film Festival in  Wiesbaden en het Thessaloniki Documentary Festival.De film is vanaf 9 december te zien in de bioscoop.Meer info: silenceofthetides.com

Sterren kijken 
 Het Waddengebied is één van de weinige 

plekken in Nederland waar het echt donker is. 
‘De laatste vijftig jaar is in Nederland de  

hoeveelheid kunstlicht toegenomen, zodanig 
dat ons land nu tot de meest verlichte delen 

ter wereld behoort. Te veel onnodig kunstlicht 
ontneemt ons het zicht op de sterrenhemel  

en verstoort op veel manieren de natuur. 
Lichtvervuiling is eenvoudig te verhelpen:  
onnodig licht kan gewoon uit!’, aldus bos

wachter Jaap Kloosterhuis. In het Wadden
gebied wordt het duister gekoesterd; niet 

voor niets zijn er twee dark-skyparken.
 Wil je zelf ervaren hoe donker het daar is?  

Kijk voor meer info op visitwadden.nl/donkerte

Ruim zes seizoenen bracht filmmaker Pieter-Rim  de Kroon (1955) met zijn camera door in het  Waddengebied voor ‘Silence of the Tides’. Het leverde een meditatieve film op waarin de schoonheid en rauwheid van de natuur de show stelen; met het ritme van de getijden en de adem in de hoofdrol.

TEKST JESSICA VAN ZANTEN FOTOGRAFIE PIETER-RIM DE KROON
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Samenwerking Holland National Parks
Samen met andere national parks in Nederland 
nemen we als Visit Wadden deel aan de 
campagne Holland National Parks. Ook 2021 
stond in het teken van Corona. De plannen 
die voor 2020 in de ijskast waren beland 
bleven daar staan. De gevolgen voor de 
toeristische sector zijn groot maar de aandacht 
en waardering voor Nederland, en zeker de 
Nederlandse natuur, stijgt. De campagne 
Beleef de Nationale Parken maakt daarvan 
goed gebruik. Hierdoor kijken we, ondanks alles, 
terug op een behoorlijk succesvol jaar met 
samenwerkingen met Nederlandse partners en 
mooie publicaties als resultaat. Het verbeteren 

en uitbreiden van de content op de website 
vormt daarbij een continu aandachtspunt. 
Er zijn enkele persreizen geweest vanuit dit 
project. 
•  Frans bloggersstel van www.hellotravelblog.nl 

(Lauwersoog)
•  De Belgische Anne en partner van  

www.mamavanvijf.be (Lauwersoog)
•  Outdoordichtbij (Fries en Gronings 

Waddengebied)
• By Nomads (Fries en Gronings Waddengebied)

Publicaties zijn o.a. verschenen in Barts Boekje, 
Zin, NRC, Salt, ANWB en National Geographic 
online.

Dit jaar waren we alleen aanwezig tijdens de IMM en ITB in digitale vorm. Hier zijn 
enkele contacten uitgekomen die mogelijk in 2022 een vervolg kunnen krijgen. 
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Accommodaties en het toeristisch aanbod aan de waddenkust zijn vrijwel onbekend 
bij reisorganisaties in Duitsland en België. In Nederland is de waddenkust een 
steeds meer ontdekte regio, maar ook hier wordt er vaak nog gelieerd aan de 
Waddeneilanden. Via onze inzet (Travel Trade) laten we reisorganisaties in Duitsland, 
België, maar ook Nederland zien wat er te beleven valt aan de waddenkust. We merken 
dat de hoogseizoenen aardig vollopen en daarom is de focus van onze inzet ook 
vooral geweest op de schouderseizoenen jan-mei en sep-dec. We proberen, door 
samenwerking met, toonaangevende reisorganisaties als TUI, FTI en Der Touristik 
het Waddenkust gebied in zowel Duitsland als Vlaanderen onder de aandacht te 
brengen als potentiële vakantiebestemming. Hierbij zoeken we altijd de balans tussen 
mogelijkheden gebied en toerisme. Naast deze B2C marketing, proberen we via B2B 
marketing het gebied te verkopen. Hiervoor zijn in 2021 enkele campagnes opgestart 
en met succes. We hebben een behoorlijk aantal reisorganisaties in zowel Duitsland als 
België weten te overtuigen van onze prachtige bestemming.           

ACCOUNTMANAGEMENT (O.A. CONTACTEN MET TOUROPERATORS)

MARKETINGMIDDELEN

CO-MARKETING

BEURZEN & EVENTS

5. TRAVEL & TRADE

In totaal hebben we 134 reisorganisaties binnen 
ons bestand en persoonlijk contact mee. Dit 
aantal willen we elk jaar laten groeien om zo 
meer bekendheid te geven aan het project 
Visit Wadden, maar ook meer organisaties die 

passen bij ons gebied (kwaliteitstoerisme) 
enthousiast maken reizen te organiseren. 
Hiermee helpen we indirect ondernemers in 
het Waddengebied aan meer bekendheid en 
uiteindelijk meer conversie (sales).

Webinar Belgische Markt i.s.m. Pitch Perfect een webinar georganiseerd voor ca. 43 
reisprofessionals uit België

Update Travel Trade 
informatievoorziening

Travel Trade informatie over zowel Wadden als Noord-
Nederland aangescherpt op platformen als https://www.
visitwadden.nl/nl/over-ons/travel-trade als https://www.
visitwadden.nl/en/north-of-the-netherlands. 

Hotellijst https://assets.citynavigator.nl/kuma-wadden/uploads/
media/5f9bfd5ad8af4/2020-10-21-visitwadden-
hotellijst-v4.pdf

Activiteitenlijst https://assets.citynavigator.nl/kuma-wadden/uploads/
media/5fda10a039f7c/activities-factsheet.pdf

Factsheet Atlantikwall WOII Heritage 
(B2B) 

B2B middel om TO’s te informeren over trade mogelijkheden in 
het waddengebied over het thema WOII heritage (Gekoppeld aan 
project Atlantikwall)
https://drive.google.com/file/d/1PW7F3K-_-7lZezEtqe1tc-KiwK-
u16T1/view?usp=sharing

Fietsroute PDF voor FTI PDF met routes voor Duitse gasten, verspreid via FTI website

Highlights https://assets.citynavigator.nl/kuma-wadden/uploads/
media/5f9a9d3324755/mg204-scheurblok-nov-2020-digitaal.
pdf

Nieuwsbrief via Trav media (DUI) Nieuwsbrieven over de Wadden richting Duitse reisoperators via 
het bureau TravMedia

Duitse markt: FTI/DerTouristik Co-marketing (B2B & B2C): B2C: ca. 7.2 mil bereik, B2B  
ca. 48K bereik

TUI (BE) Campagne TUI (BE) i.s.m. hotels waddengebied:
Nieuwsbrief: 66000 adressen
Clicks naar pagina’s aanbod via TUI Wadden: 1170
Social media: 261.756 impressies

Pitch Perfect (BE) Webinar & famtrip Belgische markt
Video Ben Roelands: 344 views
Instagram & Facebook (B2B): 8400 views
Posts Instagram: 478 & 471 likes

Glenaki (BE) Persreis +2 x artikel over Waddengebied: Totaal bereik 3.400.000 

HolidayGuru (NL) Campagne NL’e markt: https://www.holidayguru.nl/
vakantiebestemmingen/waddenkust/
 
Bereik: 440.000

ITB - Online I.v.m. aflassen fysiek event in contact gekomen met ca. 30 
TO’s uit Duitsland d.m.v. online trade event. Daarnaast een 
4-tal Waddenvideo’s laten ontwikkelen voor een presentatie 
aan ca. 50 deelnemers. https://www.youtube.com/
playlist?list=PLV0AfdasA9XDQxSklJGv0Av7sVXGFoMia

Travdav Beurs (B2B) in Hilversum waarbij twee van onze collega’s 
aanwezig waren met een Wadden stand. Beide collega’s ca. 
20 reisagenten gesproken. 

ETOA 33 trade contacten gesproken
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Speciale Wadden uitgave van magazine Eigen Land
Meer dan 150 pagina’s boordevol verhalen, culinaire tips, unieke overnachtingen én 
leuke routes. Een inspirerend magazine volledig in het teken van het waddengebied. 
In deze speciale Wadden-editie werd er niet alleen gekeken naar de Waddeneilanden, 
ook de kustprovincies van Noord-Holland, Friesland en Groningen kwamen 
ruimschoots aan bod. De speciale editie van In Eigen Land is het resultaat van een 
samenwerking tussen Visit Wadden en uitgever New Skool Media. In september is 
het uitgebracht in een extra hoge oplage van 50.000 exemplaren. Ook is er nog een 
extra eigen oplage geproduceerd (20.000 stks) die naar meer dan 800 adressen in 
het gehele waddengebied zijn verspreid.  

Oplage: in totaal 70.000 stuks
Bereik: 210.000
Doelgroep: Voor Nederlanders tussen de 30 en 65 jaar met een bovenmodaal 
inkomen die van het buitenleven, culturele activiteiten en reizen weg van de massa
houden, maar die dat wel veilig en verantwoord willen doen. In Eigen Land schenkt 
extra aandacht aan fiets- en wandelliefhebbers en ouders met schoolgaande 
kinderen.

6. MEDIA INKOOP EN SAMENWERKINGEN 
Ingekochte print- en online media
In diverse regio’s in het waddengebied een 1/1 
advertentie met aandacht voor de verhaallijn 
Ode aan het Landschap (zie bijlage adv. 
Waddenland)
10x ingekochte media waaronder o.a. 
Wandelmagazine (45.500 lezers), Friesland 
Post (125.000 lezers), Happinez 450.000 lezers. 
Totaal bereik van 825.000. 
In samenwerking met strategisch partner 
Windmill (Silence of the Tides), de 
Waddenagenda en Visit Wadden werd een 
advertorial in print alsmede online uitingen 
van het magazine Happinez (zie bijlage) 
afgenomen. Een mooi bereik in het hart van 
de doelgroep en ook gekoppeld aan een 
winactie waarbij fotoboeken van de film dan wel 
bioscoopkaartjes voor deze film konden worden 
gewonnen. Door herhaaldelijk verschuiven 
van de release kende deze samenwerking een 
lange looptijd waarbij de diverse kanalen van de 
deelnemende partners goed werden benut. 

Samenwerking regionale media
Voor Noord-Holland hebben we samengewerkt 
met Rodi Media met name voor de 
zomercampagne “Voel je Vrij’ en Dag van het 
Wad (online bannering plus een print uiting). 
De campagne bestond uit een advertentie in een 
grote ronde huis-aan-huis bladen en banners op 
de online omgeving van de diverse regio’s binnen 
Noord-Holland. Tevens werd de Visit Wadden 
content mee genomen in de nieuwsbrieven van 
Rodi Media (12 regio’s in Noord-Holland met een 
oplage van 461.000 stuks). 

Voor Friesland en Groningen putten we 
verder uit de reeds lopende partnership 
met NDC Media (nu Mediahuis Noord). De 
verhalen van Visit Wadden worden gedeeld 
via de eigen kanalen van NDC (Noordelijke 
Dagblad Combinatie)- door het plaatsen van 
advertenties, redactionele bijdragen door 
journalisten, doorplaatsen van nieuwsbrief 
items en het plaatsen van Visit Wadden content 
op het online platform van NDC met titels 
als Dagblad van het Noorden, Leeuwarder 
Courant etc. gericht op de bewoners van de 
waddenkustregio’s. 

REISINSPIRATIE VAN COLUMBUS TRAVEL | ROOTS | FIETSACTIEF NR.3 2021

REISINSPIRATIE VAN COLUMBUS TRAVEL | ROOTS | FIETSACTIEF
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101 TIPS DE WADDEN WEG VAN DE MASSA

ONTDEK DE EILANDEN EN DE KUST VAN FRIESLAND, GRONINGEN & NOORD-HOLLAND

ONTSPAN IN DE NATUUR

DE MOOISTE FIETS-  

EN WANDELTOCHTEN

GENIET VAN HET GOEDE LEVEN

 DE LEUKSTE HOTSPOTS: ETEN, 

SLAPEN EN CULTUUR SNUIVEN

 GA OP AVONTUUR 

VAN WADLOPEN TOT 

ZEEHONDEN SPOTTEN 

€4,99 AP

Meer weten over De Ploeg fi etsroutes? 
Scan de QR-code of 
kijk op www.visitwadden.nl.

Dit jaar brengen we een ode aan het 
Waddenlandschap. Een uniek landschap, 
gevormd door het getij, de natuur en 
de mens. Het Waddenland was en is de 
inspiratiebron voor vele kunstenaars. 
Fantastische wolkenluchten, waar de 
oude wierdedorpen met hun kenmerkende 
bakstenen kerkjes scherp tegen aftekenen. 

Een goede manier om dit bijzondere land-
schap te ervaren is op de fi ets. Ga eropuit! 
Al fi etsend doorkruis je het Groningen van 
De Ploeg. Je komt langs bijzondere plekken 
die de schilders van deze kunstkring inspi-
reerden en hen dierbaar waren. En zo kijk je 
opeens met een heel andere blik naar ons 
mooie Unesco Werelderfgoed Waddenzee. 

LAND VAN DE 
PLOEG

Foto: E
zin

ge, M
arcel Kerkh

of
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6. MEDIA INKOOP EN SAMENWERKINGEN 
Ingekochte media voor 
internationale campagnes
De in 2020 reeds ingekochte campagne bij 
het NBTC genaamd “Hier musst Du sein”, werd 
in 2021 deels voortgezet. Deze campagne 
gericht op de Duitse “Nora’ (Danielle volgens 
de doelgroepsegmentatie van het NBTC) werd 
onder andere via het online platform van 
Urlaubsguru uitgezet. Via dit platform werd een 
bereik van 1.000.000 personen gerealiseerd.
 
Ook werden op de Duitse markt bij dedicated 
partners een 3-tal radiospots met een lengte 
van 30 seconden ingezet.

SILENCE OF THE TIDES
DEZE PRACHTIGE FILM LAAT ZIEN DAT OOK DE MENS THUIS IS OP DE WADDEN.  

SILENCE OF THE TIDES LAAT ZIEN DAT DE WADDEN EN DE MENS MET ELKAAR  
VERBONDEN ZIJN EN LAAT EEN GENUANCEERDER BEELD ZIEN VAN DE VERHOUDING 

TUSSEN NATUUR EN MENS. BEIDE BEWONEN HIER DEZELFDE WATERWERELD.  
VISIT WADDEN IS VOOR SILENCE OF THE TIDES DE IDEALE PARTNER OMDAT OOK 

ZIJ STAAN VOOR WERELDERFGOED BELEVING, NATUURBELEVING EN HET  
ONTSLUITEN VAN DE WADDEN AAN DE KWALITEITSBEZOEKER.

Annemiek van der Hell van Windmill films en producer van SOTT

3130 visitwadden.nl
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ZOMERCAMPAGNE ‘VOEL JE VRIJ OP DE WADDEN’
Het landschap rond de Waddenzee is en wordt gevormd door tij, natuur en mens. 
Dat bijzondere cultuurlandschap rond Werelderfgoed Waddenzee inspireert 
vele kunstenaars, filmers, musea, wetenschappers, fotografen, filosofen, 
landschapsarchitecten, muzikanten, schrijvers, dichters en andere creatieven. In 
2021 brachten we met hen een Ode aan het Waddenlandschap in samenwerking 
met het NBTC, New Nordic Wave en de producent van de film “Silence of the Tides’. 

BELANGRIJKSTE BEZOEKERSDOELGROEPEN:
1. Cultuurtoeristen (m.n. landschapskunst)
2.  Bezinningstoeristen
3.  Ecotoeristen (bewust op zoek naar duurzame bestemmingen: duurzame 

festivals, kunst waarin de waarde van het landschap en de ecologie een 
belangrijke rol speelt).

BELANGRIJKSTE KANALEN:
• Website Visit Wadden
• Website NBTC/regio’s VW
• Travel trade
• Social media
• Nieuwsbrief voor R&T-sector
• Nieuwsbrief voor bewoners/bezoekers
• Persreizen
• Beurzen

CAMPAGNES

 

daar zijn het licht, de lucht en het water
verstrengeld met het levendige slib

 
in één en al beweging brengen golven
en onderstromen steeds vanalles mee

 
even makkelijk de kwallen als nog in folie
de verfrollers uit een lekke zeecontainer

 
het aanruisen en wegrimpelen praat maar
door over wat het meemaakte; de stroom

 
is altijd ergens geweest, herinnert zich

wat hij overal opzoog, onder wolken
 

de schaduw en dan weer zon
zonder er oordelen aan de verbinden

 
verzet zich niet tegen de wisselingen

het wad weet: niets is permanent
 

Dien L. de Boer
Ode aan Noordkaap 

 

De wet van het Wad

7. CAMPAGNES EN PROJECTEN

Ode aan het landschap 
In 2021 is de verhaallijn Ode aan het landschap 
gelanceerd; over de wisselwerking tussen mens 
en natuur en de verbinding tussen natuur en 
cultuur. Over hoe het landschap hier mensen 
inspireert, oplaadt, ruimte brengt en uitnodigt 
tot bezinning. 

Om de verhaallijn te ondersteunen wordt een 
serie Odes aan de Wadden gemaakt. Middels 
de Odes laten we bezoekers (en bewoners) 
door de ogen van kunstenaars kijken naar de 
Waddenkust van Friesland, Noord-Holland 
en Groningen, en de eilanden. Door een 
ontmoeting tussen tien dichters en evenzoveel 
markante personen uit de regio: lokale helden. 
De ontmoeting, en de wisselwerking die 
ontstaat met de bijzondere plek op de Wadden, 
wordt vastgelegd door een wisselend team 
aan filmmakers. Dit vormt de basis voor een 
serie gedichten, videoregistraties en een 
podcast: mooie, aansprekende content met een 
duurzame, toekomstgerichte boodschap. Elke 
Ode is gekoppeld aan één van de verhaallijnen 
van Visit Wadden. 

In 2021 zijn 6 van de 10 Odes opgeleverd. 
Voor elke Ode is op visitwadden.nl een pagina 
ingericht, waarop ook aanvullende verhalen 
en routes in het betreffende gebied ontsloten 
worden. De Odes zijn via de social kanalen van 
Visit Wadden aangejaagd. 

Ook tijdens het Waddenfestival had Ode een 
podium: Dien L. de Boer, organisator van onder 
meer poëziefestival Dichter op de Deel, nam 
het publiek mee in een Ode aan de Wadden in 

woord, beeld met muziek, samen met dichter 
Bram Bolten en zangeres Marlene Bakker. 

“Visit Wadden heeft me in Ode aan het 
landschap de kans gegeven om met mijn 
poëzie dieper door te dringen in het Noordelijk 
kustgebied dan ik ooit heb gedaan. Een mooie 
uitdaging die leidde tot nieuw werk. En alle 
gedichten die zijn geschreven voor deze serie 
verwoorden het gebied op een manier die niet 
eerder heeft bestaan. Ze voegen er blijvende 
taal-kunstwerken aan toe.”
Dien L. de Boer, dichter
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7. CAMPAGNES EN PROJECTEN
Kernboodschap was: Beleef de donkerte van de 
Wadden.

In verband met de corona situatie is de 
campagne afgeschaald t.o.v. de oorspronkelijke 
plannen – vooral ook omdat het merendeel van 
de activiteiten tijdens de Nacht van het Wad geen 
doorgang vonden. Zo is onder meer afgezien van 
de inzet van printadvertenties en hebben we ons 
gefocust op de regionale doelgroepen, in plaats 
van landelijk en internationaal. 
In aanloop naar de Nacht van het Wad en het 
Waddenfestival is buitenreclame met A0-
posters in het hele waddengebied, m.u.v. de 
eilanden, ingezet. Vervolgens is dat in december 
opgevolgd met een online campagne in de 
vorm van social ads en een displaycampagne 
met online banners. Alles voerde naar de 
landingspagina visitwadden.nl/donkerte. 

Doel van de campagne: mensen uitnodigen om 
de donkerte te ontdekken en te omarmen, als 
een plek om op te zoeken.  Met als achterliggend 
doel: bewustwording genereren over het belang 
van donkerte voor dier, natuur en mens. Met de 
displaycampagne hebben we, in combinatie met 
de inzet van Facebook en Instagram een kleine 2 
miljoen mensen bereikt. 
 

KPI’s
• Bereik: 1,9 miljoen bewoners waddenkust
•  Generen van verkeer naar visitwadden.nl/

donkerte

Middelen:
•  Print: Mediahuis,  

uitgever Noordelijke Dag- en weekbladen
• Online: socials ads en SEA
•  Outdoor: postercampagne in het gehele 

waddengebied
•  Toolkit: voor ondernemers in het gebied werd 

een toolkit ingericht op visitwadden.nl met een 
selectie van teksten, beeld etc.  
https://www.visitwadden.nl/nl/over-ons/
toolkit/toolkit-donkerte

Donkerte
Rondom de verhaallijn Donkerte van de Wadden 
werkt Visit Wadden samen met het Programma 
Donkerte van de Wadden. Een initiatief van 
de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, natuur- en milieufederaties 
en de Rijksuniversiteit Groningen. Het programma 
heeft als doel bewoners, recreanten en toeristen 
de duisternis van het waddengebied te laten 
ervaren en nieuwe rustzoekende toeristen naar 
de waddenkust te trekken. Met behulp van 
belevingsplekken en jaarrond georganiseerde 
activiteiten wordt dit gerealiseerd. Ook willen 
ze met het project de bewustwording over de 
noodzaak van het behoud van de duisternis 

vergroten. Met Visit Wadden sluiten we aan 
bij die boodschap, wisselen we content uit en 
versterken we elkaar waar mogelijk. 

Om de verhaallijn Donkerte te lanceren 
en te ondersteunen zijn in 2021 naast 
persinspanningen, de inzet van eigen kanalen, 
aandacht voor donkerte via Trade en de 
samenwerking met het project Seeing Stars, een 
aantal activiteiten ontwikkeld. 

Campagnematig is een combinatie gemaakt van 
online en offline middelen, rondom lancering 
verhaallijn en de twee Nachten van het Wad in 
oktober en in december. 

“VORIG JAAR HEB IK SAMENGEWERKT MET VISIT WADDEN,  
EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE MET ENTHOUSIASTE MEDE-
WERKERS DIE OOG HEBBEN VOOR DETAIL. ZIJ ORGANISEERDEN 
EN COMMUNICEERDEN OVER DE REGIOBIJEENKOMSTEN WAAR 

WIJ VANUIT HET PROGRAMMA DONKERTE VAN DE WADDEN EEN 
BIJDRAGE AAN MOCHTEN LEVEREN. IK HEB DE SAMENWERKING, 

ONDANKS DE LASTIGE OMSTANDIGHEDEN IN VERBAND MET  
CORONA, ALS ZEER PRETTIG ERVAREN!” 

- Akkeliene Postema, projectleider, Natuur en Milieufederatie Groningen.
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7. CAMPAGNES EN PROJECTEN
houdt hiermee op te bestaan, wat inhoudt 
dat de marketinginspanningen voor zowel de 
Waddenkust als de Waddeneilanden vanuit 
Visit Wadden gedaan worden. Hiermee is Visit 
Wadden het overkoepelende merk voor alle 
marketingactiviteiten rondom het volledige 
waddengebied. Het (inter)nationaal onder de 
aandacht brengen van de Waddeneilanden 
gebeurt nog steeds in opdracht van de 
provincie Fryslân. Waar de eilandfans eerst 
alleen het waddenkust gebied doorreisden 
om vervolgens de boot te pakken, wordt deze 
groep nu uitgedaagd dit te combineren met 
het verkennen van het vasteland. In de praktijk 
betekende dit het samengaan van content op 
de website visitwadden.nl en het samenvoegen 
van de verschillende (social)kanalen. Alleen het 
instagram kanaal Wadtodo is in stand gehouden 
omdat die kanalen niet samengevoegd kunnen 
worden. Vanwege het grote aantal volgers 
hebben we deze laten bestaan. 

Atlantikwall
Het project Atlantikwall is geborgd in de 
verhaallijn Strijd om de Wadden. Na 2020 was 
ook 2021 een afwijkend jaar: de Atlantikwall-
locaties moesten een groot deel van het seizoen 
sluiten en de 75+1 Jaar Bevrijdingsactiviteiten 
vielen in het water. Daarom is besloten een 
deel van de geplande budgetten, pers- en 
campagne-inspanningen door te schuiven naar 
2022. 

Om de locaties, die in 2021 veelal niet 
bezoekbaar waren, toch beleefbaar te maken, 
is een Atlantikwallkrant gemaakt. Deze 
fullcolour krant in tabloidformaat telde 24 
pagina’s boordevol verhalen, informatie over 
de tien locaties, foto’s, routes, overzichtskaart, 

arrangementen, is in een oplage van 250.000 
exemplaren verspreid in het hele waddengebied. 
Deels huis-aan-huis door NDC Mediagroep, en 
deels los over ca 800 relevante adressen. 
De krant is ook online te lezen. 

Voor de trademarkt is een factsheet ontwikkeld 
waarmee touroperators en internationale 
tradepartners zijn benaderd. 

Tot slot zijn in samenwerking met Liberation 
Route en Battlefield Tours in april en mei 
een viertal livestreams gemaakt vanaf 
vier Atlantikwall-locaties: Termunterzijl, 

Seeing Stars
Op 14 december hadden we de lancering van 
de filmpremière van het project Seeing Stars 
van Daan Roosegaarde in het Planetarium in 
Franeker. We hebben de lichten uit gedaan in 
Sterrenstad Franeker waardoor de sterrenhemel 
in volle glorie te zien was. Oftewel zoals Daan 
zegt; licht uit sterren aan!

Samen met de collega’s van Visit Wadden en 
Merk Fryslân hebben wij dit fantastische project 
mogen neerzetten in Sterrenstad Franeker. 
De sterren bewonderen gewoon op straat. We 
hebben dit mogelijk weten te maken door de 
lichten uit te schakelen in het project Seeing 
Stars. Het was een idee van kunstenaar Daan 
Roosegaarde, en samen met hem, UNESCO 
Nederland, de bewoners, ondernemers in 
Franeker, Gemeente Waadhoeke, netbeheerder 
Liander, het NBTC | Nederlands Bureau voor 
Toerisme & Congressen en vele anderen 
hebben we op verbluffende wijze de sterren 
teruggebracht, gewoon door iets weg te laten, 
namelijk het onnodige licht. 
Seeing Stars is een oproep aan steden over de 
hele wereld; Unesco Nederland streeft ernaar 
om het ervaren van de sterren als een vorm van 
universeel erfgoed te erkennen.

Dag van het Wad 2021/ Voel je Vrij
In 2009 heeft UNESCO de Waddenzee tot 
Werelderfgoed uitgeroepen. Op 26 juni vierden 
we alweer de 12de verjaardag van deze 
bijzondere status. Net zoals voorgaande jaren 
stonden we deze dag stil bij hoe bijzonder 
dit gebied is, werd er kennis gemaakt met de 
Waddenzee en brachten we de kwetsbaarheid 
onder de aandacht. Deze keer was er de 
mogelijkheid om deel te nemen door middel van 
routes en voorproefjes van activiteiten. Vanwege 
Covid werd er voor zoveel mogelijk spreiding en 
kleinschaligheid zorg gedragen. 
Verwezen werd naar de veelzijdigheid van het 
waddengebied in zijn totaliteit en de activiteiten 
die daarbinnen mogelijk zijn met thema’s als 
wadlopen, wad ’n kunst, Smaak, Ontdek de 
Nacht, Waddennatuur etc.
 
Dag van het Wad is daarmede de aftrap van de 
zomercampagne “Voel je Vrij op de Wadden”. Dit 
jaar niet ondersteund door outdoor maar werd 
er ingezet op (regionale) media ism partners 
NDC en Rodi Media. Printadvertenties alsmede 
bannering op de online kanalen van NDC en Rodi 
Media maar ook intensief op het eigen platform 
van Visit Wadden. (zie ook advertentie Dag van 
het Wad). Daarnaast liep in de zomermaanden 
de sharing campagne “Deel jouw Wadden’ door 
met een oproep om jouw mooiste plekje in het 
waddengebied te delen (foto’s via Instagram) 
waarbij mooie prijzen gewonnen konden worden. 

Visit Wadden overkoepelende merk voor 
waddenkust én eilanden 
Vanaf 15 april zijn de merken WADtodo en 
Visit Wadden samen verdergegaan onder de 
vlag van Visit Wadden. Het merk WADtodo 

ATLANTIKWALL IN  
HET WADDENGEBIED

12
Bezoek de tien
locaties

19
Verbeten strijd in lucht 

en op zee

23
Mooie ontmoetingen

17
Graven naar het verleden

8
Routes: 
Den Helder en 
Noarderleech

Informatie- en vakantiekrant met tips, 

routes en verhalen

Op tien locaties is de afgelopen 

tien jaar hard gewerkt om de ge-

schiedenis van het Waddengebied 

in de Tweede Wereldoorlog zicht-

baar te maken. Met veel enthou-

siasme, veel kennis en vooral heel 

veel tijd, zijn bunkers uitgegraven, 

routes uitgestippeld en verhalen 

verzameld. 

Het meeste is gedaan door vrij-

willigers. Vooral op de eilanden, 

waar veel van het militaire erfgoed 

onder het zand was verdwenen. 

Soms door menselijk handelen en 

soms door weer, wind en tijd. Een 

deel van deze betonnen kolossen 

is van zijn deklaag ontdaan en in-

gericht als museum. Ook langs de 

kust is erfgoed opgeknapt, ge-

renoveerd en soms in beeld terug-

gebracht en er zijn tentoonstellin-

gen en bezoekerscentra geopend. 

Plaatjes van kinderen, spelend op de bunkers in de 

duinen. Met oude fotoboeken van vakanties op de 

Waddeneilanden, zou je er een rijke collage van kunnen 

maken. Voor veel mensen is het een herkenbaar beeld. 

Veel minder mensen kennen de verhalen achter deze 

betonnen monumenten. Het project ‘Atlantikwall in het 

Waddengebied’ wil die verhalen vertellen. 

>

VERTELT DE VERHALEN ACHTER HET BETON

 Lees verder  

 op pagina 2

DE ATLANTIKWALL
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7. CAMPAGNES EN PROJECTEN
Waddenfestival 
Dit jaar hebben wij ons tweejaarlijkse symposium 
tussen alle coronamaatregelen en lockdowns 
in kunnen organiseren. Dit keer in de vorm 
van het Waddenfestival met als hoofdthema; 
‘Ambitie Wadden: één van de meest duurzame 
bestemmingen van Europa’. Het Waddengebied 
wil in 2030 (één van de) duurzaamste 
bestemming(en) van Europa zijn. Een leefgebied 
én vakantiebestemming waar duurzaam eten, 
drinken, slapen, reizen en recreëren de norm 
is. Visit Wadden vult met deze ambitie haar 
huidige (marketing)strategie voor het UNESCO 
Werelderfgoed Waddenzee verder in. Zij neemt 
hierbij de rol van aanjager en verbinder op zich, 
van alle partijen die deze duurzame toekomst 
vorm willen geven. Tijdens het Waddenfestival 
op 4 november in Leeuwarden schaarden de 
eerste 100 partijen zich achter dit ambitieuze 
doel. De eerste 100 partijen die de duurzame 
ambitie steunen zijn terug te vinden via www.
visitwadden.nl/wadduurzaam. 
 

Op donderdagmiddag 4 november was het 
zover. Maar liefst 200 genodigden hadden zich 
gemeld die zich konden onderdompelen in 
thema’s als de donkerte van het Wad, duurzaam 
ondernemen, de lokale keuken en het ontmoeten 
van gelijkgestemden op de wadborrel! Vooral 
dat laatste was een groot succes. Mensen 
waren blij elkaar weer in levende lijve te treffen 
en bij te praten. Gedeputeerde Avine Fokkens 
- Kelder (provincie Friesland), gedeputeerde 
Mirjam Wulfse (provincie Groningen) en Gerben 
Huisman directeur Waddenfonds gaven hun 
visie op de toekomst waarbij duurzaamheid, een 
brede welvaart en het behoud van het gebied de 
leidraad is. Naast deze thema’s en de duurzame 
ambitie ging het ook uitgebreid over het culturele 
en culinaire aanbod. De komende jaren is er 
namelijk veel ruimte voor (de ontwikkeling van) 
de lokale keuken van de Wadden. 
Het Waddenfestival wordt om het jaar 
georganiseerd door Visit Wadden met als doel om 
betrokken partijen vanuit toerisme en recreatie 
te inspireren en te activeren om deel te nemen 
aan de programma’s.

Kazemattenmuseum, het Atlantikwall Centrum 
en Schiermonnikoog. Zo konden omwonenden 
en geïnteresseerden toch een deel van 
dit betekenisvolle erfgoed uit de Tweede 
Wereldoorlog beleven. Joël Stoppels, oprichter 
en gids van Battlefield Tours, presenteert 
de livestreams met lokale experts bij de 
Atlantikwall-locaties en de nieuwe luisterplekken. 
De streams zijn gedeeld op de Facebookpagina’s 
van Visit Wadden en aangejaagd via onze eigen 
socials en die van Battlefield Tours en hebben 
inmiddels een plekje op het YouTubekanaal van 
Visit Wadden. Met in totaal 33.400 weergaven 
hebben de streams bijna 14.000 kijkers bereikt op 
een volgersaantal van ruim 33.000 op Facebook. 

Lancering WAD trein
Op 23 juni hebben wij samen met Arriva de WAD 
trein onthuld, een nieuwe WINK-trein van Arriva. 
Albert Bonnema, operazanger van onder andere 
de Wadopera bij Paesens-Moddergat, onthulde 
met een prachtige passage uit Grimes deze 
speciale trein. Visit Wadden en Arriva toverden 
samen het toilet en de wanden er omheen om 
tot een ware Wadden belevenis. Met de mooiste 
foto’s en een gedicht dromen reizigers voortaan 
even weg richting de wadden. Directeur Martin 
Cnossen over de samenwerking met Arriva 
“Wij willen duurzaam toerisme stimuleren. 
En wat past daar dan beter bij dan het 
duurzamere openbaar vervoer van Arriva? 
Ook al rijdt de trein niet altijd in het 
waddengebied, de Wad-trein stimuleert 
reizigers om het waddengebied te bezoeken. 
Uiteraard per trein of bus van Arriva.”

“HET WAD VERBINDT NATUURLIJK DE  
BEIDE PROVINCIES WAAR WIJ MET ONZE TREINEN 

RIJDEN. ZO REIS JE DOOR EN LANGS PRACHTIGE 
GEBIEDEN EN WIE WIL ER NOU NIET WEGDROMEN 

TIJDENS DE TREINREIS. ONZE MILIEUVRIENDELIJKE 
TREINEN BRENGEN JE TOT AAN DE WADDEN.”

Milfred Hart - regiodirecteur Arriva Nederland

WIJ VINDEN HET BELANGRIJK OM DE HERINNERING 
AAN DE OORLOG LEVEND TE HOUDEN. VOOR JONGE-

REN IS HET VAN BELANG DAT ZIJ WETEN DAT VRIJHEID 
NIET ZOMAAR IETS IS. IN SAMENWERKING MET VISIT 
WADDEN KUNNEN WIJ HET RIJKE VERHAAL VAN HET 
MILITAIR ERFGOED IN HET WADDENGEBIED VERTEL-

LEN AAN HET BREDERE PUBLIEK.
Joël Stoppels – Battlefield Tours

“ ‘WADDENGASTRONOMIE VERSTERKT WERELDERFGOEDBELEVING’  
ZET WADDENVOEDSEL CENTRAAL, EN DIT DOEN WE SAMEN MET VISIT WADDEN,  

HOGESCHOOL NHL STENDEN EN DE WADDENGROEP ”
Annette van Ruitenburg, 

Bestuurslid/voorzitter van Waddengroep en inhoudelijk coördinator van het programma
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DOELGROEP: BEWONERS EN ONDERNEMERS 

ACTIVITEIT OP TE LEVEREN MIDDELEN 
(PER JAAR)

GEREALISEERD 

Algemeen: communicatie-
concept

Huisstijl Handboek, website, 
campagneconcept

Ontwikkeling campagneconcept Ode aan het Land-
schap inclusief key visuals met zichtbaarheid op de 
website en socials. Doorontwikkeling concept Le-
ven van het wad en uitwerking campagne Donkerte.  
Upgrading merkgidsje naar versie 2.0 aan hand van 
verhaallijn Ode a/h Landschap

Outdoor - Publiekscam-
pagne

Posters: drukwerk en online 
- postercampagne 

Postercampagne voor nieuwe verhaallijn Donkerte in 
de kustregio's (najaar, okt/nov)

Online - video's  ambassa-
deursactivatie (5 video's)

5 video's passend binnen 
campagne 

10 x video's Ont-moeten, odes aan het landschap incl 
podcasts

Activatie ambassadeurs - 
Middels T&R bijeenkomsten

25 bijeenkomsten 1 x per 2 
jaar bijeenkomst 

Wad 'n stroom: online regiosessies in het gehele wad-
dengebied met het gehele VW team met ruimte voor 
aansluiting van externe partners en deelplan Wad-
dengastronomie. Input is opgehaald voor vervolg en 
verdieping verhaallijnen bij ondernemers en ambassa-
deurs in het Waddengebied.

Activatie ambassadeurs - 
Toolkit voor ambassadeurs

Toolkit, beelden, huisstijl 
elementen, video's 

Toolkit is aangevuld met verhaallijn Ode aan het Land-
schap (video's) en de nieuwe verhaallijn Donkerte: 
tekst, beeld en gebruiksvoorbeelden

Online - ontwikkelen plat-
form

Website, centrale database, 
inclusief CRM-tool, content

De website wordt continue geupdated kwa techniek en 
gebruiksvriendelijkheid/toegankelijkheid en gemoni-
tord via Google Analytics en Hotjar

Online - Nieuwsbrief bewo-
ners en ondernemers T&R

6 x per jaar Nieuwsbrieven verstuurd met talloze inspirenende 
onderwerpen

Online - Socialmedia-cam-
pagne

2 x per jaar Jaarrond dagelijkse social media berichten op Face-
book, Instagram (meerdere kanalen) en geregeld op 
Linkedin. 

Media - Activatie van regio-
nale media, journalistiek

2 persmomenten per jaar Regionale pers betrokken bij lancering WAD-trein, 
verhalen Ode aan het Landschap, Dag vh Wad, Smaak 
en de Nacht van het Wad, Seeing Stars en de nieuwe 
verhaallijn Donkerte (aftrap campagne)

Influencers - Online activa-
tie personen & organisaties

bestand plus b2b nieuws-
brief 4x per jaar

Diverse influencers en fotografen zijn ingezet op onze 
online kanalen 

Online - Programma op 
websites

Website, inclusief CRM-tool, 
content

Integratie van de website wadtodo.nl incl. SEO migratie. 
Verhalen en landingspaginas toegevoegd.

Online - Campagne 4 x seizoenscampagne 
rondom evenementen 

Dag van het Wad, Nacht van het Wad, Voel je Vrij Zomer-
campagne 

Outdoor - Publieksinforma-
tiepunten

Leaflet: verhalen, routes en 
arrangementen

Voor de Dag van het Wad zijn leaflets met programma 
ontwikkeld 

Outdoor - Foto wifi spots Sharing campagne, per sei-
zoen, mooiste foto's 

Fotowedstrijd Deel jouw wadden (Ode aan het Land-
schap) met #wadbijzonder gele palen 

Online -  bezoekers ervarin-
gen online te delen

Online advertising (Zomer-
campagne) 

De jaarlijkse Voel je vrij op de wadden met de sharing-
campagne #deeljouwadden is succesvol ingezet

DOELGROEP: VERBLIJFSTOERISTEN 

ACTIVITEIT OP TE LEVEREN MIDDELEN GEREALISEERD 

Algemeen: communicatie-
concept

Huisstijl Handboek, tem-
plates website, 10 beelden

Zie bewoners. Ontwikkeling campagneconcept Ode aan 
het Landschap inclusief key visuals met zichtbaarheid 
op de website en socials. Doorontwikkeling concept 
Leven van het wad en uitwerking campagne Donkerte.  
Upgrading merkgidsje naar versie 2.0 aan hand van 
verhaallijn Ode a/h Landschap

Outdoor - Publiekscampag-
ne verblijfstoeristen

Posters: drukwerk en online Voel je vrij op de Wadden en verspreiding van 20.000 
exemplaren van de waddeneditie In Eigen Land bij T&R 
ondernemers en stakeholders in de provincies. 

Outdoor - publieksevene-
menten waddenregio

Standdeelname, incl. bouw 
en bemensing

Bord ontwikkeld Smaak van de Wadden voor Brouwerijk 
Dockum 

Online - video's sector acti-
vatie (2 video's) TR sector

2 video's tbv TR sector Video Dag van het Wad en Voel je vrij op de Wadden 

Activatie ambassadeurs - 
Promotie via T&R

Toolkit, beelden, huisstijl, 
vlaggen etc. 

Wad bijzonder palen, vlaggen en advertenties regio 
magazines. Aanvulling beeldbank.

Online - ontwikkelen plat-
form

Website, inclusief CRM-tool, 
content 

De website wordt continue geupdated kwa techniek en 
gemonitord via Google Analytics en Hotjar

Influencers - Activatie TR 
infobalies

Promotie Partnership NDC met aandacht Ode aan het Landschap 
en Voel je vrij op de Wadden - LC en DvhN 

Online - Programma op 
websites

Website, inclusief CRM-tool, 
content 

Integratie van de website wadtodo.nl incl. SEO migratie. 
Verhalen en landingspaginas toegevoegd.

Outdoor - Publieksinforma-
tiepunten

Leaflets:verhalen, routes en 
arrangementen

Leaflet Voel je Vrij/Dag vh Wad per regio, advertenties 
in regionale magazines o.a. Waddenland, NO Friesland, 
Vlieland en Terschelling

Online - bezoekers ervarin-
gen online te delen

Sharing campagne per 
seizoen 

Zie ook bewoners. Deel jouw Wadden + fotowedstrijd. 

OUTPUT INDICATOREN
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DOELGROEP: NEDERLANDSE BEZOEKERS 

ACTIVITEIT OP TE LEVEREN MIDDELEN GEREALISEERD 

Communicatieconcept Huisstijl Handboek, tem-
plates website, 10 beelden

Zie ook bewoners: Ontwikkeling campagneconcept Ode 
aan het Landschap inclusief key visuals met zicht-
baarheid op de website en socials. Doorontwikkeling 
concept Leven van het wad en uitwerking campagne 
Donkerte. Upgrading merkgidsje naar versie 2.0 aan 
hand van verhaallijn Ode a/h Landschap

Social media campagne 
grote steden

Wekelijkse berichten (52 
keer per jaar) 

Dagelijkse berichten met mooie foto's om de verhalen 
en routes onder de aandacht te brengen. 

Pers/PR ism MKT bureaus 10 journalisten/persreizen 
per jaar

Dailynonsense, Illonka Brands, JUTXL, Rik de Voogd, 
Wandel.nl, Outdoordichtbij, Bynomads en Wandelma-
gazine

Content productie 10 video's, 26 copy per jaar Videoproducties ter ondersteuning van de verhaallijnen

Mediapartners (kranten/
online)

Advertising & mediacam-
pagne: 4x per jaar

Samenwerking met NDC mediagroep

Marketingpartners Joint media promotions Joint promotion Your Planet Travel; ontwikkeling 
arrangement rondom WOII Heritage, Joint promotion 
Dutch Bike Tours; 20 fietsarrangementen Waddenge-
bied, Joint promotion Travel4Reasons; ontwikkeling 4 
Wadden reizen

Online (reis)platforms en 
trade

Advertising & mediacam-
pagne: 4x per jaar

Diverse landingspagina's voor Trade(beurzen) zijn aan-
gemaakt en ingezet

Website, informatie Website, inclusief CRM-tool, 
content 

Hotellijst, Activiteitenlijst, Factsheet WOll Heritage

Samenwerking OTA's  en 
partners

Advertising & mediacam-
pagne: 4x per jaar

HolidayGuru campagne

Tradepartners +materialen/
toolkit

Trade dag Vakantiebeurs, 
Bijzondere reizen, Fiets 
wandelbeurs 

FTI Fietsroute PDF

Trade-famtrips Jaarlijkse famtrip voor nieu-
we tradeparters NL

TravDay Hilversum

Website, planning Website plus app en leaflet, 
inclusief CRM-tool, content

continue verbeteren van het websiteplatform inclusief 
de routes via het ODP

Zie verblijfstoerist 4x seizoenscampagne rond-
om evenementen

4 online advertising campagnes ( Donkerte, Zomercam-
pagne, Smaak van de Wadden, Werelderfgoed)

CRM strategie Bestand plus B2C nieuws-
brief 12 x per jaar 

Maandelijks nieuwsbrieven verstuurd met talloze inspi-
renende onderwerpen

DOELGROEP: INTERNATIONALE BEZOEKERS 

ACTIVITEIT OP TE LEVEREN MIDDELEN GEREALISEERD

Communicatieconcept Huisstijl Handboek, tem-
plates website, 10 beelden

Ontwikkeling campagneconcept Ode aan het Land-
schap inclusief key visuals met zichtbaarheid op de 
website en socials. Doorontwikkeling concept Le-
ven van het wad en uitwerking campagne Donkerte.  
Upgrading merkgidsje naar versie 2.0 aan hand van 
verhaallijn Ode a/h Landschap ism G2K

Social media campagne 
grote steden

2-wekelijkse berichten (26 x 
per jaar) 

Vlaanderen wordt gecoverd door samenwerking met 
Vlaams Mediahuis en doorplaatsing NL artikelen naar 
BE platforms vanuit de waddeneditie In Eigen Land met 
New Skool Media

Pers/PR ism NBTC 10 journalisten/persreizen 
per jaar

Washington Post, hellotravelblog, mamavanvijf.be., 

Content productie 10 video's, 26 x copy per jaar Diverse videoproducties en co-producties rondom de 
verhaallijnen. 

Content op sites partners Advertising & mediacam-
pagne: 2x per jaar

Samenwerking New Skool Media, SOTT en Happinez

Marketingpartners interna-
tionaal

Bijeenkomsten CWSS, Wad-
denagenda 2.0., Prowadlink

Samenwerking CWSS voor de ITB 2021 vond geen door-
gang ivm annulering ITB. Deels is VW meegenomen in 
online stream DMO HbA binnen het digitale ITB pro-
gramma van het NBTC

Online (reis)platforms, ver-
gelijkingssites

Advertising & mediacam-
pagne: 2x per jaar

Samenwerking met NDC mediagroep rondom Dag van 
het Wad (bannering) en online platforms van Happi-
nez ism SOTT en online platform New Skool Media o.a. 
Roots, Fietsactief, Delicious etc. 

Campagne ism tradepart-
ners 

Website, inclusief CRM-tool, 
content

Tradelandingspagina's rondom de verschillende tra-
de-beurzen

Internationale website Website, inclusief CRM-tool, 
content

Content vertaald voor de Duitse doelgroep icm nieuwe 
content vanuit Wadtodo

Tradepartners (campagne) Campagnes en toolkit 
tradepartners: content en 
advertising 

Co Marketing FTI/DerTouristik (DE), TUI campagne (BE), 
Glenaki Persreis + Artikel (BE)

Trade-educatie TR onder-
nemers

Workshops en stimuleren 
ontwikkelen distributieka-
nalen TR

Nieuwsbrief trade i.s.m. TravMedia (DE)

Trade buspartners Adam Tradecampagne: 2x per jaar 
bezoeken + ITB e.a. trade 
events

ITB Online,ETOA

Trade-trips Jaarlijkse famtrip voor nieu-
we tradeparters

Pitch Perfect Webinar + Famtrip (BE)

Zie nationale bezoekers Website en leaflet, inclusief 
CRM-tool, content 

Doorplaatsen en vertalen van aanvullende content 
vanuit de verhaallijnen

Zie nationale bezoekers 4 x seizoenscampagne 
rondom evenementen 

4 online advertising campagnes ( Donkerte, Zomercam-
pagne, Smaak van de Wadden, Werelderfgoed)

CRM strategie Bestand plus b2c nieuws-
brief 12 x per jaar 

Nieuwsbrieven met Hub content en winacties
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DIT PROJECT WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

WIL JE GEDURENDE HET JAAR OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN 
ALLE ONTWIKKELINGEN VAN VISIT WADDEN?  
VOLG ONS VIA LINKEDIN @VISIT WADDEN EN MELD JE AAN 
VOOR DE NIEUWSBRIEF: BIT.LY/NIEUWSBRIEFVISITWADDEN 


