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Inhoud

Met Perspectief 2030 onderstreepten we het belang van de
duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland en de
noodzaak om daar met een integrale aanpak mee aan de slag
te gaan. Met elkaar werken wij sindsdien toe naar een land
waar het goed toeven is - voor bewoners, ondernemers én
bezoekers. Een land waar iedereen profiteert van toerisme.

Wie wij zijn en
wat wij doen
04

Corona liet zien hoe actueel de uitgangspunten van Perspectief
2030 zijn. Maar ook dat versterking en versnelling nodig is.
Werk in uitvoering, dus.
De consensus is gelukkig groter dan ooit. Met elkaar kiezen we
onderweg steeds de juiste koers. Doordat we samen
optrekken in het belang van een vitale bestemming; ook voor
komende generaties.
De prioriteiten die hieruit voortvloeien, vertaalde het team van
NBTC in programma’s, die wij verderop introduceren. Deze
programma’s werken wij uit in concrete projecten met heldere
doelen. Niet in ons eentje, maar heel nadrukkelijk samen. Met
de sector, met partners uit andere domeinen. Met jou.
Je komt ons hierdoor nóg vaker tegen, ook in netwerken waar
je ons misschien niet had verwacht. Maar steeds daar, waar wij
een verschil maken voor de bestemming Nederland.
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Met deze uitgave reiken we uit naar jou, ook als wij nog niet
eerder samenwerkten. Voel je de inspiratie of urgentie en
herken jij je in een of meer programma’s? Benader dan een van
onze collega’s. We maken graag de verbinding.
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Eindhoven

Samen creëren we zo de beweging die Nederland nodig
heeft - en vooral die Nederland verdient!

Foto omslag:
Sabrina Gaudio
Foto links:
Ernst Wagensveld
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Wie wij
zijn en wat
wij doen

Waardevolle uitwisseling
Ons land kenmerkt zich door een open en vindingrijke samenleving. Eentje met waardevolle ontmoetingen tussen bewoners
en bezoekers, zowel toeristisch als zakelijk. Ons land biedt
bezoekers een omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en zich
thuis voelen. Op hun beurt dragen zij bij aan werkgelegenheid en
goede voorzieningen. Een gezonde bezoekerseconomie helpt
ook bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Denk aan
instandhouding van cultureel erfgoed, levendige binnensteden en
vitaal landelijk gebied. Bezoek draagt bij aan een fijne omgeving
om te wonen, werken en recreëren. En dat trekt weer investeringen
en talent aan. Zo profiteert iedereen.
Bestemming in balans
Hoewel bezoekers iets moois brengen, leiden ze soms ook tot
ongewenste drukte en overlast. Op sommige plekken zijn er teveel
mensen tegelijkertijd, terwijl we op andere plekken juist meer
bezoekers willen verwelkomen. En het ene type bezoeker willen
we misschien minder, terwijl we een ander type juist graag meer
ontvangen. Het is de kunst om hier meer balans in te krijgen. Door
bezoek beter te spreiden en bezoek en bestemming nog beter op
elkaar af te stemmen. De juiste bezoeker, op de juiste plek, op het
juiste moment. Dit is best een uitdaging; alle spelers hebben een
eigen belang. De hamvraag is: Hoe creëren we één geolied team
voor de ‘bestemming Nederland’?
Verbinden vanuit visie
Wij zijn er voor Nederland als geheel. Onafhankelijk staan we
tussen beleidsmakers, bewoners en bedrijfsleven in. Met een
scherpe blik op de toekomst delen we ons vergezicht: wat is er
nu én straks nodig? We stimuleren uitwisseling van ideeën en
organiseren kritieke massa bij ambitieuze plannen. Zo zorgen we
dat Nederland meer is dan de optelsom van losse bestemmingen.
En maken we gezamenlijk werk van de duurzame ontwikkeling van
bestemming Nederland.
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Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
is de nationale destinatiemanagement-organisatie
van en voor Nederland. Op basis van relevante
kennis en inzichten zorgen we voor een nationale
visie op toeristisch en zakelijk bezoek en inspireren,
verbinden en ondersteunen wij steden, regio’s,
ondernemers en andere belanghebbenden op
relevante vraagstukken.

Samen halen
we het beste
uit bezoek
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Staat van
de bestemming

Ontwikkelingen inkomend en
binnenlands toerisme

20

miljoen
Aantal
binnenlandse
bezoekers

Aantal
buitenlandse
bezoekers

20

91

miljoen

miljard

Totale
bestedingen
Bruto
Nationaal
Product

7.5%

Aandeel totale
werkgelegenheid
(813.000 banen)

4.4%
Kerncijfers Gastvrijheidssector
(2019)
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Ons land ontving in het laatste pre-coronajaar (2019)
ruim 20 miljoen internationale bezoekers. Hiernaast
gingen in dat jaar zo’n 20 miljoen Nederlanders op
vakantie in eigen land. Tot de coronapandemie namen
de toeristische bestedingen jaarlijks toe. In 2019
ging het om bijna 91 miljard euro. Hoewel COVID-19
en andere onzekerheden van invloed zijn op het
internationale reisgedrag, is toerisme wereldwijd nog
steeds een groeimarkt. We verwachten dan ook dat
het aantal binnenlandse en inkomende bezoekers in
Nederland richting 2030 alsnog nieuwe records gaat
breken.

Impact COVID-19
Na een decennium met voornamelijk groei, daalde het inkomend
toerisme naar Nederland vanaf 2020 sterk als gevolg van de
wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Het aantal buitenlandse
gasten dat in Nederland verbleef voor een vakantie of een zakelijke
reden liep in 2020 terug naar nog geen 7,3 miljoen bezoekers.
Ten opzichte van 2019 was dit een verschil van maar liefst 64%.
Het jaar 2021 liet een verdere daling zien: nog eens 13% minder
internationale gasten. Het aantal binnenlandse gasten nam in 2020
vanwege de crisis met 22% af en lag in 2021 weer vrijwel op het
niveau van voor de crisis. Inmiddels trekt ook het buitenlandse
bezoek weer aan. Omdat we nog met veel onzekerheden te maken
hebben, hanteren we meerdere scenario’s, waarbij de verwachte
groei in 2022 ligt tussen de 3 en 5,7 miljoen internationale
bezoekers. Voor de binnenlandse markt verwachten we een
stabilisatie of lichte daling, wanneer reizen naar het buitenland
weer volop mogelijk is.

De ecologische en
sociaal-maatschappelijke
impact van toerisme
De economische impact van
toerisme is welbekend en blijft
onverminderd belangrijk.
Minder kijk hebben we op
de ecologische en sociaalmaatschappelijke impact ervan.
Hierdoor ontbreekt het nog
aan een volledig beeld van de
impact van toeristisch en zakelijk
bezoek. En om goed te sturen
zijn deze inzichten essentieel.
Hier gaan we als bestemming
dus mee aan de slag.

7

binnenlandse bezoekers
buitenlandse bezoekers

Herkomstcontinenten (2019)
Afrika 0,9%

Australië en
Oceanië 1,2%

De oorlog in Oekraïne
De oorlog in Oekraïne heeft
invloed op het inkomend
toerisme van Nederland.
Russische en Oekraïense
verblijfsbezoekers bedroegen
in 2019 1,4% van het totaal.
Hoe dit zich zal ontwikkelen is
nog onduidelijk.
Ook de impact op het
inkomend bezoek uit andere
markten is nog lastig te
voorspellen. Door de hoge
brandstofprijzen en de
onzekerheden van de oorlog
in Oekraïne, kiezen reizigers
wellicht vaker voor ‘veilige’
dichtbij-bestemmingen.
Zeker bij intercontinentale
bezoekers, en dan met
name bezoekers uit de
Verenigde Staten, kunnen
we een bepaalde mate van
risicomijdend reisgedrag
verwachten. We monitoren
deze ontwikkelingen continu.

Azië 7,3%

2012

Amerika
10,8%

21.147.000
12.206.000

2013
21.267.000

Verwachtingen voor 2022 en verder

12.783.000

2014

Europa 79,7%

21.931.000
13.925.000

2015

Herkomstmarkten (2019)
Aantal gasten
(x1000)

22.311.000
15.007.000

2016
23.054.000
15.829.000

2017
24.311.000
17.924.000

2018
25.132.000
18.780.000

2019
25.787.000

Duitsland
België
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
Italië
Spanje
Ierland
Rusland
Zweden
Denemarken
Noorwegen
Overig Europa

6.175
2.507
2.402
963
623
529
221
235
163
166
119
1.965

Europa

16.051

USA
Canada
Brazilië

1.564
178
171

Amerika

2.181

20.129.000

2020
20.035.000
7.265.000

2021
25.702.000
6.287.000
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Bron: Statistiek Logiesaccomodaties (SLA) CBS

China
(incl. Hong Kong)
India
Japan
Indonesië
Azië

Met de coronapandemie grotendeels achter ons, kunnen
we weer gaan bouwen aan mooie dingen. Weliswaar zorgen
nieuwe ontwikkelingen voor onzekerheid, zoals geopolitieke
spanningen en hoge brandstofprijzen, maar het lijkt erop dat
bezoekers uit onze belangrijkste herkomstmarkten hun weg naar
Nederland weten te vinden. De behoefte aan vakantie en reizen
is gewoonweg groot. Bovendien zijn spaartegoeden tijdens
de coronapandemie flink gegroeid. We zien dan ook de trend
naar langere verblijven en hogere bestedingen. Ook merken
we dat veiligheid en zekerheid een punt van aandacht zijn.
Mensen kiezen vaker voor een lastminuteboeking en verlangen
meer flexibiliteit en informatie. Opvallend is ook de keuze voor
bestemmingen dichterbij huis, bij voorkeur in een landelijke
omgeving, en activiteiten in de buitenlucht.
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Ontwikkeling aantal
verblijfgasten in Nederland
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Inkomend toerisme			Binnenlands toerisme
Bron Statistiek Logiesaccommodaties, CBS. 2022: verwachting NBTC
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COVID-19
De pandemie ligt
grotendeels achter ons,
maar COVID-19 blijft een
onzekere factor voor de
internationale reismarkt.
Desondanks trekken we
er graag weer op uit.

Waardering voor balans,
natuur en welzijn
Een leefomgeving in balans,
leidt tot een mens in balans.
Respect voor de natuur is
een must geworden. Hier
zijn we steeds beter van
doordrongen. We kiezen
voor gezonde voeding,
werken aan voldoende
beweging en streven bovenal
naar meer ontspanning.

Geopolitieke
ontwikkelingen
Spanningen in de wereld
zijn van grote invloed op
internationaal toeristisch en
zakelijk reisverkeer en maken
dat we - vrij onverwacht totaal andere keuzes kunnen
maken voor bijvoorbeeld
vakanties en zakelijke
bijeenkomsten.
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Groningen
Foto: Nationale Beeldbank / Sander van der Werf Fotografie & Illustratie

Keuze voor lokaal
We hebben meer
waardering voor onze
stad, wijk of buurt. We
kiezen daarom steeds
vaker voor lokale
producten van lokale
leveranciers.

Digitalisering
Digitalisering maakt dat we
aanbod online bereikbaar
en beleefbaar kunnen
maken en reserveringsen betaalmogelijkheden
sterk worden uitgebreid.
Aangejaagd door COVID-19
omarmden we online
meetings als een efficiënte
vorm van vergaderen en
overleggen.

Consumentengedrag
Crises als COVID-19 hebben
vaak slechts beperkte invloed
op consumentengedrag. We
vallen al snel weer terug in oude
patronen. We willen er allemaal
massaal weer op uit trekken en
de verwachting is dat de cijfers
van 2019 in enkele jaren weer
worden overtroffen.
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Trends en ontwikkelingen

Klimaatbewustzijn
We houden in toenemende
mate rekening met de
duurzaamheid bij het maken
van keuzes, ook als het gaat
om reizen. We herontdekken
de trein als prettig
vervoersmiddel, zeker voor
reizen naar bestemmingen
dichterbij huis.
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Kader

Perspectief 2030 –
een duurzame ontwikkeling van
bestemming Nederland
Samen met meer dan honderd betrokkenen van binnen en buiten
de sector, waaronder provincies, regio’s, DMO’s en andere
experts, beschreven we de belangrijkste opgaven voor een
toekomstbestendige bestemming Nederland. Met voorop de
ambitie om iedere Nederlander te laten profiteren van toerisme.
De coronapandemie onderstreepte nog eens de actualiteit en het
belang van deze visie en ambitie. Inmiddels maken we dagelijks
werk van de uitgangspunten van Perspectief 2030. Om extra
vaart te maken en kennis en kunde te bundelen werken we zoveel
mogelijk samen met onze partners binnen en buiten de sector.
Toerisme als middel
Perspectief 2030 gaat uit van een veranderende rol van toerisme.
Meer dan een sector op zichzelf, zijn we toerisme gaan zien als
een middel. We kunnen namelijk een wezenlijke bijdrage leveren
aan allerlei maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om een
fundamenteel andere en integrale aanpak. Door met domeinen
als mobiliteit en ruimtelijke ordening samen op te trekken en
uitdagingen integraal te benaderen, komen we op voor het
gemeenschappelijk belang. Zo draagt toerisme daadwerkelijk bij
aan het welzijn en de welvaart in Nederland. Het is hiervoor wel
nodig dat het domein toerisme vanaf het begin aan tafel komt bij
onderwerpen die aan toerisme gelieerd zijn.

Strategische pijlers en randvoorwaarden
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De ontwikkeling van de bestemming Nederland kan
en moet duurzamer, hierover zijn we het met elkaar
eens. Daarom lanceerden we eind 2018 de nationale
visie Perspectief 2030, dat ook voor onszelf als
belangrijkste kader dient.
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Lusten en lasten in balans: meer lusten van
toerisme dan lasten;

02

Nederland overal aantrekkelijk: meer steden
en regio’s op de kaart als aantrekkelijke
bestemming;

03

Toegankelijk en bereikbaar: eenvoudig te
bereiken steden en regio’s;

04

Verduurzaming moet: een leefomgeving
met minder verspilling en vervuiling;

05

Een gastvrije sector: een aantrekkelijke
sector om in te werken.

Randvoorwaarden
voor succes
› Toerisme als 		
beleidsprioriteit
› Gezamenlijke actieen investeringsagenda
› Inzet op kennis en data

Een integrale benadering van
welzijn en welvaart: Perspectief
2030 gaat uit van vijf strategische pijlers en drie randvoorwaarden
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NL brand
Voor Nederland hanteren we één sterk merk: het NL brand. Als
we met z’n allen een eenduidig en consistent beeld uitdragen
van Nederland, versterken we de reputatie van ons land.
Bovendien is het op deze manier gemakkelijker om te werken aan
gemeenschappelijke doelen.
Als Visit NL, de aanduiding voor het toeristische merk NL, doen we
dit samen met andere domeinen, zoals het aantrekken van talent,
studenten en bedrijven. Internationaal wil Nederland bekendstaan
als een partner in co-creating pioneering solutions to global
challenges in an open, inventive and inclusive way.
Deze overkoepelende ambitie sluit naadloos aan op de ambitie die
wij hebben voor de bestemming Nederland: toerisme inzetten als
middel voor maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op
de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders.
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Onze belofte – One of us
Nederland is een bestemming
die altijd in beweging is.
Voortdurend zoeken wij naar
inventieve oplossingen voor
de uitdagingen van morgen.
Qua toeristisch en zakelijk
bezoek richten wij ons op
mensen die zich hierin herkennen en die op zoek zijn naar
waardevolle ontmoetingen.
Bezoekers die bij ons passen,
voelen zich thuis in onze
dynamische samenleving. De
belofte ‘One of us’ is speciaal
bedoeld voor hen: door
tijdelijk onderdeel te worden
van onze samenleving, beleef
je ons land als een local. Het
succes zit ‘m in de wisselwerking: zo wordt jouw verblijf
mooier en rijker, en is jouw
bezoek voor de bestemming
en bewoners waardevoller.

Kernwaarden

Open
wij hechten waarde aan vrijheid, transparantie en
duidelijkheid

Inventief
wij zoeken altijd naar innovatieve en pragmatische
oplossingen

Inclusief
wij zoeken naar win-win-winoplossingen en
samenwerkingsvormen die sector- en landsgrenzen
overstijgen.
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Filosofie over
destinatiemanagement
Onze integrale aanpak bestaat uit zes onderdelen. De onderdelen
zijn onderling verbonden; gezamenlijk leiden ze tot de duurzame
ontwikkeling van ons land als bestemming voor toeristisch en
zakelijk bezoek. Met duurzaam bedoelen wij: op de langere termijn
bijdragend aan de vitaliteit van ons land en alle steden, regio’s en
natuurgebieden die hier onderdeel van zijn.
Onze filosofie zetten wij nadrukkelijk in voor samenwerkingsverbanden met partners in de toeristische sector en uit aanpalende
domeinen. Vanuit onze rol bewaken wij hierbij de samenhang. Zo
werken we met zijn allen gestructureerd en effectief toe naar de
duurzame bestemming Nederland waaraan we ons in Perspectief
2030 hebben gecommitteerd.

Ambitie
Onderzoek en data
Positionering

Bestemmingsontwikkeling

Marketing

Evaluatie

Ambitie: koppeling met lokale opgaven
Het start met het bepalen van de ambitie: hoe kan de bezoekerseconomie van een stad of regio zich duurzaam ontwikkelen door
bij te dragen aan maatschappelijke opgaves? Op deze manier is
toeristisch en zakelijk bezoek zoveel mogelijk ondersteunend aan
het oplossen van die lokale uitdagingen. Met andere woorden: we
gebruiken toerisme als middel.
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Onderzoek en data: de juiste inzichten
Onderzoek en data zijn het fundament van de aanpak: vraag en
aanbod, bewonerssentiment, bezoekintentie, draagkracht van het
gebied en impact van het bezoek. Door een inventarisatie te maken
van beschikbare en gewenste data, worden kennishiaten duidelijk
en kan een onderzoeksagenda worden opgesteld.

Positionering: onderscheidend profiel
Om waardevolle bezoekers aan te trekken die bijdragen aan de
ambities van het gebied, is het belangrijk dat we door middel
van positionering werken aan het gewenste imago. We brengen
hiervoor het DNA van het gebied in kaart en bepalen het gewenste
imago. Dit ontwikkelen we tot een merkkader, dat de basis vormt
voor zowel bestemmingsontwikkeling als marketing. Zo werken we
aan een sterk, onderscheidend en richtinggevend merk.
Bestemmingsontwikkeling: relevant aanbod
Bestemmingsontwikkeling gaat over het stimuleren en faciliteren
van de ontwikkeling van relevant aanbod. Dit kan gaan over het
versterken van bestaand aanbod, of het creëren van nieuw aanbod.
Zolang het maar aansluit bij het gewenste imago en zorgt voor een
versterking van de beleving. Ook bereikbaarheid en bezoekbaarheid zijn belangrijke voorwaarden. Dit faciliteren we onder andere
met tools, stappenplannen en samenwerkingsverbanden.
Marketing: waardevol bezoek
Wij weten als geen ander hoe we doelgroepen kunnen inspireren
voor een bezoek aan of in Nederland. Met marketing afgestemd
op het bewoners- en bezoekerssentiment zorgen we op de juiste
plekken voor graag geziene gasten en stimuleren we op een
verantwoorde manier de ontwikkeling van de bezoekerseconomie.
Onder marketing verstaan we alle mogelijke manieren om potentiële bezoekers in beweging te brengen. Van campagnes tot advertenties, van boekingsplatforms tot free publicity.
Evaluatie: meten en bijsturen
Door continu te evalueren, meten we het effect van onze inspanningen en kunnen we bijsturen waar nodig. Ook ontstaan weer nieuwe
activiteiten, waarmee we steeds meer vorm en inhoud geven aan
duurzaam en integraal toerismebeleid.

Integraliteit
Steeds meer beweegt NBTC
van destinatiepromotie naar
destinatiemanagement. Dit
betekent dat wij onze koers
en prioriteiten niet alleen
afstemmen op de trends en
ontwikkelingen in internationaal en binnenlands bezoek.
Meer dan ooit besteden wij
ook aandacht aan het sentiment in de maatschappij, dus
hoe bewoners en bedrijven
kijken naar toerisme. Hiernaast
zoeken wij zoveel mogelijk
samenwerking rondom gemeenschappelijke uitdagingen, zowel binnen als buiten
het toeristisch domein.
Voor onze aanpak passen wij
dit alles in elkaar als een puzzel: een integrale benadering
van bestemmingsmanagement.
Dit betekent dat al onze
activiteiten en middelen elkaar
versterken – en bovenal dat ze
in samenhang bijdragen aan
Nederland als een bestemming die heel specifiek aantrekkelijk is voor wat wij zien
als waardevol bezoek.
Uiteraard is dit proces nog
in beweging en vraagt het
continu aanpassingen aan veranderende omstandigheden.
Ook van ons als organisatie.
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Zeeland
Foto: Daan Steijnen van Eck
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Doelen met impact
Binnen de kaders van Perspectief 2030 zijn er veel gebieden
waar NBTC van oudsher waarde toevoegt. Door deze gebieden te combineren met actuele maatschappelijke opgaven
en beleidsambities waar toerisme aan bij kan dragen, ontstaan doelen met impact. Dit zijn ambities waar toerisme een
wezenlijke bijdrage aan levert. Ze zorgen voor focus in onze
activiteiten.

Bijdrage aan SDG’s
In VN-verband zijn
zeventien duurzame
ontwikkelingsdoelen, de
zoganaamde Sustanainable
Development Goals (SDG’s),
afgesproken om van de
wereld een betere plek te
maken. Met onze activiteiten
dragen we specifiek bij aan
de onderstaande SDG’s.
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Strategie

Wat willen we bereiken?

Bezoekers hebben meerwaarde voor de lokale gemeenschap
We zetten actief in op meer profijt (lusten) van toeristisch en
zakelijk bezoek voor alle Nederlanders en hun bewustwording
hiervan. Tegelijkertijd streven we ernaar om de lasten die met
bezoek gepaard gaan, actief en zichtbaar te beperken tot een
aanvaardbaar minimum.
Gasten bezoeken andere plekken op andere momenten
We trekken de juiste bezoekers naar de juiste plekken in
Nederland, het liefst verspreid over het jaar. Dit vraagt om de
verbetering van bestaand aanbod en de ontwikkeling van nieuw
aanbod. We zetten onbekende regio’s meer in de spotlights.
De ecologische voetafdruk van bezoek aan en in Nederland
wordt kleiner
Een vitale leefomgeving voor alle Nederlanders, die beantwoordt
aan de gestelde klimaatdoelen, vereist verduurzaming van de
bezoekerseconomie. We sturen daarom aan op circulair omgaan
met grondstoffen, voorkomen van verspilling en vervuiling en
minimaliseren van CO2-uitstoot.
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De visie Perspectief 2030 is ambitieus en beslaat de
gehele bestemming. Om als NBTC focus te kunnen
aanbrengen in onze activiteiten kijken we waar de
grootste urgentie zit en waar wij als organisatie
de meeste impact kunnen realiseren. Om zo de
meest effectieve bijdrage te kunnen leveren aan de
ambitie voor bestemming Nederland. Dat begint bij
heldere doelen en de keuze voor doelgroepen en
markten.

Nederland heeft een sterke internationale concurrentiepositie
We voeden de internationale beeldvorming van Nederland als
solving global challenges together in an open, inventive and
inclusive way. Alle sectoren dragen een eenduidige boodschap
uit.
Sector, kennisinstellingen en overheden werken integraal
samen
We werken in de sector aan meer kennis en een grotere
uitvoeringskracht voor het bereiken van de doelstellingen van
Perspectief 2030. Door hier samen met kennisinstellingen
en overheden in op te trekken, ontstaat een duurzaam en
toekomstbestendig toerismebeleid.
21

Bezoek met impact
Rechtstreeks, of via intermediairs richten we ons op het
aantrekken van waardevol bezoek. Om focus aan te brengen in
onze activiteiten en kanalen, maken we binnen waardevol bezoek
keuzes voor specifieke doelgroepen, die we actief aantrekken.
Waardevol bezoek is bezoek met een positieve impact op ons
land en onze bewoners. Bezoek dat past bij de positionering van
Nederland én dat een bijdrage levert aan landelijke, regionale of
lokale opgaven. Dit betekent dat we ons niet richten op zoveel
mogelijk bezoek, maar op bezoek met de gewenste impact.

Waardevol bezoek

› versterkt de positionering van
Nederland
Toeristisch bezoek dat de kernwaarden
van Nederland omarmt en zakelijk
bezoek dat aansluit bij de thema’s van
het Missiegedreven Topsectoren- en
Innovatiebeleid van de rijksoverheid.

› ondersteunt de lokale economie
Bezoek dat meerdere dagen in Nederland verblijft en gebruikmaakt van lokale
producten en diensten.
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› maakt andere keuzes in tijd en
ruimte
Bezoek dat Nederland ook buiten het
hoogseizoen bezoekt, ook minder
bekende plekken aan wil doen en langer
binnen een gebied verblijft.

› bezoekt Nederland verantwoord
Bezoek dat ecologisch duurzame keuzes
maakt, betrokken is bij de lokale gemeenschap en zorgvuldig omgaat met
natuur en erfgoed.

Zakelijke doelgroepen
Naast economische waarde hebben evenementen de kracht om
mensen bij elkaar te brengen, kennis te bundelen en zo bij te
dragen aan de gewenste positionering van Nederland. Bij proactieve werving kijken we vooral naar meetings en congressen die
bijdragen aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.
Dit betekent dat we focussen op de voor Nederland relevante
kennisclusters en belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. We
richten ons hierbij op de intermediairs, oftewel meetingplanners en
initiatiefnemers van internationale congressen, zoals Nederlandse
en internationale associaties.
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29%
29%
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Doelgroepen

Citytrip
Culturele vakantie

Bezoek bekende iconen

27 % Natuurvakantie
20%

Actieve vakantie

17%

Wellnessvakantie

16%

Strandvakantie

13%

Rondreis

6

(Rivier) cruise

5%

Geen van deze

9%

Geen interesse in NL

%

Bron: Glocalities

Toeristische doelgroep: de NL-doelgroep
Van alle inwoners uit onze vijf kernmarkten voelt 17% zich
(expliciet) aangetrokken tot de kernwaarden van Nederland. Deze
bezoekers passen goed bij het DNA van onze bestemming. Binnen
deze doelgroep is het Glocalities-segment Creatives het sterkst
vertegenwoordigd.
Voornaamste interesses
Ervaren van lokale cultuur, stadsleven, natuur, kunst, design,
duurzaamheid, sociale gelijkheid, vitaliteit, cultuur, wellness,
erfgoed, lokale gastronomie, mensen ontmoeten, leren, meditatie,
muziek/uitgaan, literatuur, balans, onafhankelijkheid.

Segmenteren met
Glocalities: de NL-doelgroep
Glocalities is een segmentatiemodel gebaseerd op de
waarden en lifestyle van vijf
typen bezoekers: de Creatives, Challengers, Achievers,
Conservatives en Socializers.
NBTC gebruikt dit model voor
het identificeren van de meest
waardevolle doelgroep voor
Nederland: de zogenaamde
NL-doelgroep. Het geeft ons
inzicht in interesses, hobby’s
en mediagebruik en hoe we
hen kunnen verleiden tot een
bezoek aan ons land.
Meer weten?
Klik hier
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Markten
Fysieke vertegenwoordiging
NBTC is in de belangrijkste herkomstmarkten sinds jaar en dag
fysiek vertegenwoordigd. Veel activiteiten kunnen we coördineren
vanuit ons hoofdkantoor. Maar diepgaande relevante marktkennis
en een sterk netwerk van key influentials vragen om lokale
aanwezigheid.
Onze collega’s op de buitenlandse kantoren onderhouden actief
contact met onder meer belangrijke spelers in de lokale reissector
en Nederlandse vertegenwoordigingen, zoals ambassades. Ons
team in China fungeert in het bijzonder als kenniscentrum voor de
laatste trends en innovaties (in de reissector) en als laboratorium
voor nieuwe digitale ontwikkelingen.
Binnenlandse markt
Tijdens de coronapandemie bleek hoe belangrijk ook de
binnenlandse markt is voor de Nederlandse bezoekerseconomie.
We hebben als Nederlanders ons land weer herontdekt. Dit
biedt ook na het versoepelen van de COVID-19-maatregelen veel
potentie. De binnenlandse markt is ook in de komende jaren dus
een focusmarkt.
Belangrijkste herkomstmarkten
Herkomstmarkten waarderen wij onder meer aan de hand van
waarde, bijdrage aan onze positionering, mogelijkheden voor
duurzaam transport en de potentie voor herhaalbezoek en
spreiding in tijd en plaats.

De vijf belangrijkste herkomstmarkten
voor bestemming Nederland zijn:
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› Verenigd Koninkrijk
met nadruk op Greater London

› Duitsland
met nadruk op Nordrhein-Westfalen
en Niedersachsen

› Verenigde Staten
met nadruk op Noordoost Amerika,
Washington (Virginia) en California

› België
met nadruk op Vlaanderen

› Frankrijk
met nadruk op Île de France

Gezamenlijk zijn deze vijf markten goed voor zo’n 70 procent
van alle internationale bezoekers en circa 90 procent van alle
herhaalbezoekers. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten
zijn de belangrijke herkomstmarkten van zakelijk bezoek.

Klik voor meer
informatie
over onze
markten
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Arnhem
Foto: Merel Tuk
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Aan de slag

Programma’s

Bezoekersmanagement
Grip op bezoekersstromen verbetert leefbaarheid,
beleving en veiligheid.
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Om impact te genereren met de gestelde doelen,
kiezen we voor een programmatische aanpak.
De programma’s zijn aansprekende clusters van
activiteiten, die wij opstellen en uitvoeren in nauwe
samenwerking met de sector en andere partners.
Het werken in programma’s is een manier om
opgaven integraal te benaderen. Dit zorgt ervoor
dat activiteiten elkaar versterken en dat we in de
sector allemaal met dezelfde dingen bezig zijn –
en weten hoe ze passen binnen het grotere verhaal.
Voor steden, regio’s en andere partners zijn de
programma’s dé manier om aan te haken bij de
transitie van de bezoekerseconomie in
Nederland.
Om de doelen te bereiken, zetten we –
steeds op maat – een mix in van middelen.

Foto: Iris van den Broek

Bezoekersmanagement
richt zich op het sturen van
bezoekersstromen op zo’n
manier dat leefbaarheid,
beleving en veiligheid met
elkaar in balans zijn.
We faciliteren het uitwisselen
van kennis en ervaringen
tussen diverse typen plekken
als bezienswaardigheden,
binnensteden en natuur- en
recreatiegebieden met

Groningen

betrekking tot effectief
bezoekersmanagement.
Hiernaast reiken we met een
combinatie van inzichten
uit de gedragswetenschap
en slimme (technologische)
toepassingen
sturingsmethoden aan die
zorgen voor meer grip op
bezoekersstromen.
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Dynamische steden

Draagvlak voor toerisme onder bewoners is
essentieel voor duurzame ontwikkeling van onze
bestemmingen.

Vitale, veelzijdige binnensteden zijn essentieel
voor de aantrekkelijkheid van Nederland als
bestemming.

Tilburg
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Bewoners zijn de ambassadeurs
van hun plek, wat vaak blijkt
uit de gastvrijheid en het
gastheerschap. Het draagvlak
voor bezoek neemt af als
de leefbaarheid onder druk
komt te staan, bijvoorbeeld
als de nadelen de voordelen
overstemmen. Vanuit het
programma Bewonersprofijt
geven wij gemeenten advies
hoe zij het beste inzicht

Foto: Merel Tuk

kunnen verkrijgen in het
bewonerssentiment en reiken
we methodieken aan om
inwoners beter te betrekken
bij en te informeren over
toerisme. Daarnaast stimuleren
we pilots om te testen hoe
bewoners directer profijt
kunnen ervaren van toerisme.
Aanbodontwikkeling kan hier
onderdeel van uitmaken.
Op deze manier ontstaat in

beleidsplannen en activiteiten
van gemeenten en regio’s
meer aandacht voor het belang
van bewoners, zodat deze
de voordelen gaan ervaren
van toerisme en het draagvlak
toeneemt.

Foto: Jan Bijl

Ze zijn een belangrijke
reden om ons land te
bezoeken. Tegelijkertijd
staan de leefbaarheid,
waardering, aanbod en
het bezoek aan (binnen)
steden onder druk. Het juiste
bezoek kan een waardevolle
bijdrage leveren aan een
optimale ontwikkeling
van de binnenstad wat ten
goede komt aan bewoners,
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Bewonersprofijt

Maastricht

bedrijven én bezoekers.
Het doel is steden,
verspreid door Nederland
te ondersteunen met kennis
en inzichten, aantrekkelijke
positionering, zichtbaarheid
en de doorontwikkeling van
integraal aanbod. Hierdoor
kunnen zij hun bekendheid,
waardering en duurzame
aantrekkelijkheid verder
vergroten.
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Landelijk gebied

Behoud van ons cultureel erfgoed en het verbinden
van verleden en heden is goed voor bezoeker én
bewoners.

Verspreid over Nederland heeft het landelijk
gebied potentie om jaarrond waardevol bezoek
aan te trekken met een gunstig effect op de
vitaliteit van de leefomgeving.

Friesland
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Het behouden van ons
cultureel erfgoed voor
toekomstige generaties en
het verbinden van heden
en verleden zijn belangrijke
maatschappelijke opgaven
waar bezoekers een bijdrage
aan kunnen leveren. Wij delen
de trots op ons cultureel
erfgoed graag met bezoekers.
Met onze partners kijken
wij naar de mogelijkheden

Foto: Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin

om het cultureel erfgoed in
heel Nederland nog beter
zichtbaar en beleefbaar te
maken voor (internationale)
bezoekers, zodat bezoek
bijdraagt aan het behoud
en doorontwikkeling.
Dit doen we door
samenwerkingsverbanden te
initiëren, kennis en inzichten
te delen, aanbodversterking
te ondersteunen en de

zichtbaarheid van het cultureel
aanbod te vergroten.
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Cultureel erfgoed

Het Groene Hart

Onder landelijk gebied
verstaan we kust, natuur en
platteland.
We willen hier slow tourism
stimuleren door dit deel van
Nederland meer beleefbaar,
bereikbaar en zichtbaar te
maken. Zo maken we deze
gebieden verleidelijk voor
bezoekers die bewust reizen,
met aandacht voor omgeving,
lokale cultuur, duurzaamheid

en kleinschaligheid. We
richten ons vooral op het
vergaren en delen van kennis
en het ontsluiten en beter
beleefbaar maken van het
aanbod. Ook onderzoeken
we de mogelijkheden voor
de ontwikkeling van nieuw
aanbod. Omdat het landelijk
gebied groot en divers is,
focussen we op een aantal
thema’s. Een thema waarmee

we starten is het beleefbaar
maken van streekproducten.
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Verduurzaming bestemmingen

Zakelijke bijeenkomsten dragen in grote mate bij
aan het aantrekken van waardevol bezoek.

We willen toe naar duurzaamheid als een vast onderdeel van ontwikkelingen in de gastvrijheidssector.

Amsterdam

Foto: Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin

Samen met partners
als congresbureaus en
-accommodaties en het
zakelijke bedrijfsleven richten
we ons daarom nadrukkelijk
op het werven van congressen
en business events die
relevant zijn voor onze
propositie. Het uitbreiden
van het aantal zakelijke
bestemmingen in ons land
is een tweede doelstelling.

Deze locaties ondersteunen
we actief bij de ontwikkeling
van hun aanbod, passend bij
het voor Nederland gewenste
imago en de verwachtingen
van de zakelijke doelgroep.

We werken toe naar
klimaatneutraal toerisme.
NBTC jaagt deze ontwikkeling
aan. Dit begint bij de
verkenning van wat een
bestemming duurzaam
maakt, hoe we dit meetbaar
kunnen maken en welke
manieren er zijn om te
verduurzamen. We nemen
Nederlandse steden en
regio’s mee in dit traject,

Samen impact maken

Samen impact maken

34

Zakelijke bijeenkomsten

Drenthe

van visievorming en
bestemmingsontwikkeling
tot marketing. De eerste stap
is het gezamenlijk opstellen
van een roadmap die de weg
beschrijft naar klimaatneutraal
toerisme.
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Reputatie Nederland

Een duurzame bestemming verlangt duurzaam
gedrag van haar bezoekers.

Een sterke, positieve reputatie maakt een land
aantrekkelijk om te bezoeken.

Utrecht
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Dit programma richt zich op
het gedrag van bezoekers
in relatie tot hun verblijf
in Nederland – en in het
bijzonder de bewustwording
van duurzame keuzes.
Voor de nieuwste inzichten
werken we met input van
de meest uiteenlopende
partijen, van kennisinstituten
tot brancheorganisaties. Met
partners gebruiken we onze

Foto: Iris van den Broek

gezamenlijke kanalen om
duurzaam gedrag onder de
aandacht te brengen en daar
waar nodig te stimuleren.
Een voorbeeld van duurzaam
gedrag stimuleren is het
aanjagen van fietsgebruik bij
internationale bezoekers, een
duurzame manier van reizen
waar ons land bij uitstek voor
geschikt is.

Foto: Iris van den Broek

Dit programma richt
zich op het versterken
van de internationale
concurrentiepositie van
Nederland. De ambitie van
Nederland is om gezien te
worden als partner in het cocreëren van oplossingen voor
mondiale uitdagingen op een
open, inventieve en inclusieve
manier. We vertalen deze
ambitie naar aansprekende
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Verduurzaming gedrag

Rotterdam

verhalen over de bestemming
Nederland en zoeken actief
aansluiting bij NL Partners uit
andere domeinen. Integraal
en samen uitdragen van een
eenduidig en consistent
beeld van Nederland
versterkt de reputatie en
maakt samenwerken aan
gemeenschappelijke doelen
makkelijker.
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Data en inzichten

Congressen zijn voor kennisinstellingen, bedrijfsleven
en overheden een effectieve manier om de Nederlandse
kenniseconomie internationaal te etaleren.

Een krachtige sector is gebaat bij meer datagedreven werken en met de hantering van
duidelijke standaarden.

Maeslantkering

Foto: Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin

Congressen kunnen vanuit
branding strategisch
ingezet worden. Immers
met het ‘hosten’ van een
internationaal congres
in Nederland, over
een voor Nederland
belangrijk maatschappelijk
thema kan Nederland
zich onderscheidend
positioneren en haar kennis
en kunde profileren. NBTC

Foto: Hollandse Hoogte / ANP Foto / Frans Lemmens

wil samen met overheden,
onderwijsinstellingen
en bedrijfsleven, de
zogenaamde triple helix,
bouwen aan (tijdelijke)
coalities rondom de meest
relevante congresthema’s.
We willen hiermee nieuwe
internationale business events
in Nederland initiëren. Met de
voor Nederland belangrijke
economische sectoren en

kennisinstellingen worden de
kansen geïnventariseerd.

Omdat de basisdata nog
niet genoeg op orde zijn,
richten we ons samen met de
partners in de Landelijke Data
Alliantie op het genereren
van nieuwe basisdata en
inzichten. Hiernaast zorgen
we voor het ontwikkelen en
stimuleren van gebruik van
standaarden. In samenwerking
met kennispartners, werken
we aan een nationale
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Congresprogrammering

Drenthe

datastrategie voor toerisme en
maken we werken van nieuwe
kengetallen voor de sector,
die de brede impact van
bezoek beter tot uitdrukking
brengen. Via het Data &
Development Lab stimuleren
we onderzoek naar nieuwe
technieken en databronnen
en in het Data Center Toerisme
voeren we analyses uit op
reeds beschikbare datasets.

Zo werken we toe naar een
geharmoniseerde basisset aan
relevante toeristische data en
inzichten, beschikbaar voor de
gehele sector.
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Bestemmingsmanagement
We bouwen voort op de strategische pijlers en
randvoorwaarden van Perspectief 2030 en zorgen
dat de uitgangspunten zo goed mogelijk worden
opgepikt en uitgewerkt.

Oosterscheldekering
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Integraal samenwerken staat
hierbij centraal. Het is onze
missie om de totstandkoming
te ondersteunen van
duurzaam toeristisch
beleid, of dit nu landelijk,
regionaal of lokaal is. Wij
ondersteunen gemeenten
en provincies daarom actief
bij de implementatie en
uitvoering hiervan. Integraal
bestemmingsmanagement is

Foto: Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin

relatief nieuw en complex.
Het is een vakgebied in
wording. Dit vraagt afstemming van beleid met
andere sectoren. Zowel
nationaal als internationaal
wordt hier door veel partijen
aan gewerkt wat bijdraagt aan
de verdere ontwikkeling en
professionalisering. Wij maken
dit inzichtelijk en werken aan
instrumentarium dat beleids-

makers kunnen gebruiken
bij het toepassen van
bestemmingsmanagement
voor de eigen stad en regio.

Utrecht
Foto: M R S V I S U A L S
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Onze visie op bestemmingsmanagement door middel van
de eerder toegelichte integrale aanpak, passen we toe op de
programma’s. We zetten hierbij een aantal ondersteunende
middelen in.

Perspectief 2030
NBTC
impactdoelen

Bezoekers voegen
meerwaarde
toe aan lokale
gemeenschappen

Bezoekers
op andere
plekken op
andere tijden

Ecologische
voetafdruk
bezoek wordt
kleiner

Nederland heeft
een sterke
internationale
concurrentiepositie

Sector, kennisinstellingen en
overheden werken
integraal samen
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steden
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Internationaal
kennisnetwerk

Merkkader
en content

Mediarelaties

Digitale
kanalen

Campagnes

Merkkader en content
We creëren en onderhouden een internationaal onderscheidend
merkkader, dat aansluit op het beleid rondom het NL brand. Op
basis hiervan creëren we relevante content, die we distribueren
onder onze doelgroepen. We voeren hierbij een autonoom beleid,
ongeacht financiering door derden.
Mediarelaties
Internationale media en influencers bepalen in belangrijke mate
de reputatie van Nederland. In de vijf kernmarkten en op de
binnenlandse markt zetten we evenementen, reizen en andere
communicatiemiddelen in om zichtbaarheid te creëren in de juiste
media.
Digitale kanalen
Potentiële reizigers uit de belangrijkste herkomstmarkten inspireren
we over de bestemming Nederland. We gebruiken hiervoor onze
eigen online kanalen en de socialemediakanalen van Visit the
Netherlands/Meet in Netherlands. Via dezelfde kanalen verzorgen
we ook informatie over actuele onderwerpen rondom een concreet
bezoek aan Nederland.

3
NBTC
programma’s

Internationaal kennisnetwerk
Om effectief in te kunnen inspelen op internationale trends
en ontwikkelingen, onderhouden we in de belangrijkste
herkomstmarkten een netwerk van kenniswerkers. Dit maakt dat
we met publieke en private partijen in Nederland steeds de meest
actuele informatie kunnen delen.
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Aan het werk in lijn met onze
integrale aanpak

Travel
Trade

Campagnes
In de vijf kernmarkten en op de binnenlandse markt zetten we
gericht promotiecampagnes in voor het aantrekken van waardevol
bezoek. Voor toeristisch bezoek ligt hierbij de nadruk op
campagnes in Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen en voor zakelijk
bezoek op het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Om
het bereik van campagnes en de zichtbaarheid van Nederland te
vergroten, werken we zoveel mogelijk samen met partners.
Travel trade
We acteren als proactieve matchmaker tussen relevante
Nederlandse producten (of merken en thema’s) en de internationale
reisindustrie, zoals (online) touroperators. We treden op als
onderzoeker, adviseur en facilitator en we bouwen en activeren
netwerken met travel trade partijen, reisbrancheorganisaties en
media.

43

Samen impact maken

Samen impact maken

Samenwerken

Netwerken en coalities
Vanuit de verantwoordelijkheid die wij hierin hebben, werken we
actief samen met allerlei spelers van binnen en buiten de sector.
We zoeken hen op in talloze netwerken en coalities, waarin we
ontwikkelingen aanjagen en onze klokken gelijkzetten. Zo zijn wij
actief binnen de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidssector,
waar we samen met Gastvrij Nederland, CELTH, IPO, VNG,
DMO’s en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
werken vanuit een gezamenlijke actieagenda die bijdraagt aan de
doelen van Perspectief 2030.
Ook is NBTC actief lid van Gastvrij Nederland. Dit is de Nationale
Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, waarin 18
organisaties en branches uit de gastvrijheidseconomie vertegenwoordigd zijn.
Verder zijn wij lid van internationale netwerken zoals de
European Travel Commission (ETC). De ETC vertegenwoordigt
de nationale organisaties voor toerisme en focust zich op
onderzoek, marketing en belangenbehartiging met als doel de
duurzame ontwikkeling van Europa als toeristische bestemming te
versterken.
De Landelijke Data Alliantie (LDA) is een voorbeeld van een
netwerk rondom een specifieke vraagstuk. De LDA is een open
netwerk van alle partijen in Nederland die behoefte hebben aan
data en in-zichten over toerisme van, naar en in ons land. De
ambitie: één landelijk kennisnetwerk waarin alle beschikbare
data en inzichten worden samengebracht, gedeeld en waar
nodig versterkt. NBTC is naast deelnemer aan het netwerk ook
verantwoordelijk voor het programmabureau.
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De ambitie en uitdagingen voor de bestemming
Nederland zijn groot. Toerisme is hierbij geen
doel, maar een middel dat bijdraagt aan mens
en maatschappij. Om iedere Nederlander te
kunnen laten profiteren van toerisme, is balans
nodig. Balans tussen de bestemming en enerzijds
de bewoners en bedrijven waaruit zij bestaat en
anderzijds de bezoekers die er verblijven.
Het is even complex als simpel: die balans
vinden we alleen samen. En integraal
bestemmingsmanagement is hiervoor de manier.

Samenwerkingsverbanden
Rondom onze activiteiten gaan we concrete
samenwerkingsverbanden aan. Binnen de programma’s werken
we rondom inhoudelijke opgaven intensief samen met allerlei
partners, waaronder DMO’s, CMO’s, kennisinstellingen,
gemeenten, provincies, ministeries, overheidsinstanties,
brancheorganisaties, bedrijfsleven, natuurorganisaties,
hotelketens, associaties, congresbureaus, milieuorganisaties,
erfgoedlocaties en cultuurinstellingen.
Andere sectoren
De bezoekerseconomie is nauw verbonden met andere sectoren.
Met toerisme als middel voor maatschappelijke opgaven, wordt
de noodzaak des te duidelijker om samen te werken met andere
beleidsterreinen, sectoren en over geografische grenzen heen.
Wij zoeken daarom proactief de samenwerking met deze partijen
en investeren in de op- en uitbouw van ons netwerk.

Doe mee!
Werk je mee aan de
duurzame ontwikkeling en
transitie van bestemming
Nederland?
We komen graag met je
in contact!
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Samenwerking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Sinds 1968 werken wij nauw samen met het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat aan de ontwikkeling van de
bestemming Nederland. Op basis van een vierjarige beschikking
ontvangen wij hiervoor een subsidie van het ministerie.
Gezamenlijk kijken we naar een optimale inzet van de beschikbare
middelen. Dit doen we op basis van beleidsdoelen vanuit de
rijksoverheid en de nationale visie Perspectief 2030.
Uiteraard bewegen de beleidsdoelen van de rijksoverheid mee
met de ontwikkelingen in onze sector. Lag de focus in de afgelopen
decennia vooral op het bevorderen van inkomend toerisme,
tegenwoordig is de basis van de samenwerking een duurzame
ontwikkeling van de bestemming Nederland. Waarbij we zoveel
mogelijk regio’s willen laten profiteren van de maatschappelijke en
economische kansen die toerisme biedt.
We zetten in op vier kernactiviteiten, die we intern hebben vertaald
naar vier kerndisciplines, in samenhang met onze integrale
benadering van bestemmingsmanagement.

Onze kernactiviteiten

We genereren
relevante en
actuele data en
inzichten.
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We creëren een
krachtig profiel van
de bestemming
Nederland.

We helpen steden
en regio’s om zich
optimaal te ontwikkelen.

We zorgen voor
het aantrekken
van waardevol
bezoek.

Biesbosch
Foto: Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin
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Groningen
Foto: Hollandse Hoogte / ANP Foto / Frans Lemmens
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Colofon
Alle teksten, visuals en
infographics in deze uitgave
mogen vermenigvuldigd of
openbaar gemaakt worden,
mits met bronvermelding.
Hoewel wij bij de totstandkoming van deze uitgave
de grootst mogelijke
zorgvuldigheid hebben
betracht, bestaat altijd de
mogelijkheid dat bepaalde
informatie niet helemaal
klopt, of na verloop van tijd
verouderd, of niet meer
juist is. Waar bekend zijn de
bronnen vermeld.
Teksten:
Ghiness
communicatiekracht
Vormgeving:
unit-twintig
Foto’s:
Mediabank Nederland
https://media.nbtc.nl/

Meer informatie? Kijk dan
op www.nbtc.nl.

Sallandse Heuvelrug
Foto: Nationale Beeldbank / DutchDroneBird
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Texel

