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30 april 2019



1. Ontvangst en kennis maken

2. Presentatie NBTC (Angelique Vermeulen, Emilie Zonnevylle) 

3. Groene Hart Marketing (Arie Verhaar, Kristel Jansen in de Wal)

4. Wat is de uniekheid en onderscheidendheid van het Groene Hart 

5. Brainstorm verbinding Groene Hart aan doelgroep Ode aan het Landschap 

6. Reactie en eerste waardering

7. Bekostiging: eerste verkenning

8. Vervolgstappen en afsluiting 

Bijeenkomst



Ode aan het Nederlandse Landschap



Themajaren

Themajaren

2017

2018

2019
2019 

2020

2021



https://www.youtube.com/watch?v=QlS4QOoRiR8

Voorbeeld Mondriaan tot Dutch Design

https://www.youtube.com/watch?v=QlS4QOoRiR8


Resultaten

2015 – Van Gogh

• Bezoekers totaal: 1.696.000

• Internationale bezoekers: 991.000

• Totale bestedingen: 500,6 miljoen euro

• Mediawaarde PR int: 12,8 miljoen euro

2016 – Jeroen Bosch

• Bezoekers totaal aan Den Bosch: 1,4 miljoen

• Aantal bezoeken tentoonstelling: 421.700

• Internationale bezoeken: 23%

• Bestedingen 153 miljoen euro

2017 – Mondriaan tot Dutch Design

• Aantal bezoekers: 600.000

• Internationale bezoekers: 120.000

• Totale bestedingen 110 miljoen euro, waarvan 75 miljoen door int. bezoeker

• Mediawaarde PR int: 16,5 miljoen euro



2021 - Ode aan het Nederlandse Landschap



• Land en water; mens en natuur; diversiteit op korte 
afstand

• Nederlandse landschap is uniek en heeft vele 
kunstenaars geïnspireerd

• Verbinding natuur en cultuur

• In musea: landschapskunst centraal

• In buitenruimte: Landart, tentoonstellingen, 
evenementen, kunstroutes

• Samenwerking met steden en regio’s; Nationale 
Parken; kunstinstellingen, natuurorganisaties,….

2021 Ode aan het Nederlandse Landschap



Ambitie:

• Meer aandacht en waardering voor het Nederlandse 
landschap. In binnen- en buitenland

• Hierdoor bevorderen van spreiding van bezoekers over 
Nederland

• Betrekken van bewoners bij hun landschap

• Internationaal – nationaal - regionaal

2021 Ode aan het Nederlandse Landschap



Content en programmering



Organisatie – Stakeholders - Bijdragen

• Regio’s met toezegging/intentie (Noord-Brabant, Friesland, Overijssel, NLDelta, 

Groningen, Noord-Holland, Utrecht)

• In overweging: Flevoland, Drenthe, Limburg, Zeeland, Groene Hart

7 x 75.000 = 525.000 (min. 6 gebieden tbv kwaliteit, aanbod & spreiding)

• EZK (NBTC)                      = 150.000

• LNV (NPB)                        = 150.000 

Totaal marketingbudget OOP  = 825.000

Toezegging: Inzet programmering en middelen vanuit Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, Rijksdienst Cultureel Erfgoed/OC&W

In overweging: ANWB



Verhaallijn



Fietsen langs de meesterwerken van de Ploeg in het Groninger landschap 



Varen met de schilders van de Haagse school - Nieuwkoop



Escher in ‘t graan
In verschillende graanakkers in ’t Bildt zijn grootschalige kunstwerken te zien. 
Platgestampt graan vormt indrukwekkende figuren die geïnspireerd zijn op werken van de 
wereldberoemde graficus M.C. Escher. 

Voorbeelden Leeuwarden 2018



The Colorfield Performance
Honderden werken, één veld van kleur; je kijkt je ogen uit. The Colorfield Performance 
brengt in 2018 een gigantisch kleurenspektakel naar Sloten. Internationale kunstenaars 
komen op uitnodiging van Dirk Hakze naar de Friese stad om samen een uniek kunstwerk 
te creëren. Vanaf de historische stadsmuur van de Friese stad, krijg je een schitterend 
beeld van de kleurenzee op het weiland. 



Ontwakend Landschap
Ontwakend Landschap is de ultieme beleving van het landschap. Twaalf uur lang. Van 
zonsondergang tot -opgang. Deelnemers zien, horen, ruiken, proeven en voelen het landschap 
op een manier die ze niet eerder beleefden.



Lûd
Internationale geluidskunst in het Rijsterbos: dát is Lûd. De expositie van beeldend 
kunstenaars vult het bos met bijzondere geluiden. Het enige programma van 
Leeuwarden-Fryslân 2018 mét geluidskunst is een ware streling voor de trommelvliezen.



Sense of Place
Hoe kun je iets zo beeldschoon als het Wad nou nóg mooier maken? Joop Mulder, 
voormalig Oerol-directeur, weet het. Een groene dijk in de contouren van een wulps 
naakt of een buitendijks zwembad aan een pier. Kwelders in de vorm van een Mondriaan-
schilderij of een houten heliostaat die zonlicht en getijden weerspiegelt.



• In lijn met verhaallijn

• Aansluitend op regionale identiteit / DNA Regio staat centraal

➢ Bevorderen diversiteit

➢ Bevorderen onderscheidend aanbod  

• Rekening houdend met behoeften doelgroep

Internationaal – nationaal – lokaal

• Kwaliteit boven kwantiteit

Content - criteria activiteiten



• 3 Activiteiten met nationale uitstraling, waarvan er minimaal 1 met 

internationale aantrekkingskracht 

• Maximaal 10 activiteiten per regio

➢ Indien meer, dan via eigen kanalen. 

➢ Voorkomen ‘bomen/bos situatie’

Content - activiteiten per regio



Aanbod - programmering

Inventarisatie huidig aanbod

- Wat is er al, aansluitend bij verhaallijn en bij identiteit regio?

- Wordt de doelgroep wordt hierdoor aangesproken?

Ontwikkeling nieuw aanbod

- NBTC kan meedenken en indien gewenst experts vragen om mee te  

denken



Independent Explorers

Independent Explorers zijn op zoek naar bijzondere producten/belevingen. Unieke belevingen die 
kenmerkend zijn voor het gebied en die je ergens anders (ander land / ander gebied) niet zo snel kan 
ervaren. Belevingen die ‘off the beaten track’ zijn. De Independent Explorer vermijdt plekken waar de 
‘toeristische massa’ naar toe gaat. Deze bezoeker noemt zichzelf dan ook geen toerist. Hij is bezoeker. Hij 
wil het liefst de verborgen juweeltjes ontdekken, waar de lokale bevolking ook naar toe gaat. Of waar hij 
juist in contact komt mét die lokale bevolking, zodat hij zich kan onderdompelen in de cultuur van het 
land, van het gebied.

Ontdekken van lokale cultuur en mensen | authenticiteit | verrast willen worden | lokale 
gerechten/voedsel | persoonlijke verrijking

Welke markten?

- Nederland / België / Duitsland 

- Op basis van definitief aanbod, eventueel ook Italië /

Groot-Brittannië / Frankrijk / Spanje

Doelgroep en markten



https://www.youtube.com/watch?v=EPI9FSaCOvI

Voorbeeldfilmpje doelgroep

https://www.youtube.com/watch?v=EPI9FSaCOvI


Organisatie & Planning



Organisatie – vanaf 1 juli

- 1 juli duidelijkheid welke regio’s er definitief meedoen

-

- 1 juli duidelijkheid wat het (nieuwe) aanbod gaat zijn

- Formele organisatie vanaf 1 juli



ezonnevylle@holland.com
avermeulen@holland.com





Wat is de uniekheid en onderscheidendheid van het Groene Hart? – 20 min

Brainstorm verbinding Groene Hart 

- Ode aan het Landschap

- behoeften doelgroep en aan Ode aan het Landschap – 30 min 

Reactie en eerste waardering – 20 min

Creatieve sessie


