
  

Graag brengen wij u met deze nieuwsupdate op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, activiteiten en 

projecten. 

 

Wildseizoen van start! 

Met de campagne Wild eten in de Achterhoek 

presenteren we de regio als dé culinaire regio om te 

genieten van wild. Dit doen we door de krachten te 

bundelen en het onderscheidend vermogen te 

koesteren. Dit onderscheidende vermogen ligt bij de 

kwaliteit van de Achterhoekse gastronomie en van het 

Achterhoekse wild. De campagne trekt mensen buiten 

de regio naar de Achterhoek om meerdere dagen te 

verblijven en te genieten van de gastronomie. Maar 

ook regionaal is er ruime aandacht. Een aantal 

activiteiten uit de campagne 2017 zijn de online 

marketingcampagne, publicaties in Trouw, Volkskrant, 

Muze, Foodies en Discover Benelux en aandacht op 

de landelijke radio. wildetenindeachterhoek.nl 

 

 

Wildkookboek 

Afgelopen week was de boeklancering van het 

 

Musea Achterhoek 

Met de campagne Musea Achterhoek brengt 

Achterhoek Toerisme de Achterhoekse musea 

landelijk onder de aandacht en zet de regio als 

culturele trekpleister op de kaart. De campagne die 

nu voor het eerst een looptijd heeft van twee jaar 

blijft groeiende. Waar zich vorig jaar 23 musea aan 

de campagne verbonden, vertegenwoordigd de 

campagne de komende twee jaar 29 deelnemers. 

De nieuwe brochure Musea Achterhoek wordt 

verspreid via deelnemers, VVV’s en TIP’s. Bekijk de 

nieuwe brochure hier.  

 

Radiocommercials 

Om de campagne landelijk onder een groot publiek 

onder de aandacht te brengen werd de campagne 

opnieuw op de landelijke radio onder de aandacht 

gebracht via Ster & Cultuur van de NPO. In 

september was de radiocommercial op NPO1, NPO 

2 en NPO4 te beluisteren. Er wordt deze keer 

gebruik gemaakt van twee verschillende tag-ons 

waarin de grote publiekstrekkers met naam 
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Wildkookboek: geschreven door Jacques Hermus met 

recepten van deelnemende restaurants aan Wild eten 

in de Achterhoek. Een prachtig boek, met rapportages, 

interviews in en over de Achterhoek en natuurlijk tips 

om zelf heerlijke wildgerechten te 

bereiden. wildetenindeachterhoek.nl/wildkookboek 

Excursiedag restaurants 

Voor de deelnemers aan Wild eten in de Achterhoek 

vindt jaarlijks een openingsdiner of –lunch plaats. Op 

het programma stond o.a. een ‘kijkje in de keuken’ bij 

de recent verbouwde Gouden Leeuw in Bronckhorst, 

een bezoek aan de Zutphense Musea, een wildlunch 

bij Hampshire Hotel ‘s Gravenhof en een masterclass 

bier en spijs. Tot slot waren de deelnemers 

uitgenodigd voor de landelijke opening van de 

Bockbierdag, waar het eerste vaatje bockbier werd 

aangeslagen.    

 

 

Succesvolle eerste bijeenkomst 
‘Gastheer van het Landschap’ in 
Berkelland 

IVN heeft de cursus “Gastheer van het Landschap” 

ontwikkeld. Deze is eind september gestart in – en is 

financieel mogelijk gemaakt door - de gemeente 

Berkelland en bedoeld om de ondernemers in deze 

gemeente (meer) kennis over de waarde van het 

landschap in Berkelland bij te brengen. Thema’s die in 

de cursus aanbod komen, zijn: de 

ontstaansgeschiedenis van het landschap, bijzondere 

en unieke kenmerken, de cultuurhistorische waarden, 

de rivier de Berkel en de toeristische en recreatieve 

kansen die het landschap biedt. Een doel is ook om 

met elkaar een goed aanbod van 

natuurbelevingsactiviteiten neer te zetten en zo het 

imago van de gemeente te versterken, hetgeen 

recreatie en toerisme in Berkelland ten goede komt. 

genoemd worden. Beluister hier de commercial en 

tag-ons  

 
Diverse media 

Ook is de campagne in diverse kunst- en 

cultuurbladen vertegenwoordigd: In het 

september/oktober nummer van het 

Museumtijdschrift is de Museum flyer meegeseald 

met de abonnee- oplage van 12.500 exemplaren en 

is er daarnaast een 1/1 pagina gewijd aan de 

campagne (oplage 16.500). In het Herfstnummer 

van Muze nummer 3 zijn de kunstmusea met een 

1/1 pagina belicht en wordt ook weer de campagne 

Musea Achterhoek onder de aandacht gebracht bij 

44.000 lezers. Tevens heeft er op 4 oktober een 

uiting in de Trouw van 1/1 pagina gestaan waarin 

de kunstmusea én de campagne Musea Achterhoek 

landelijk bij het grote cultuur-geïnteresseerde 

publiek onder de aandacht komen. musea-

achterhoek.nl  

  

 

Participeren Kidsgeluk in de 
Achterhoek 2018-2019 

In de marketingcampagne ‘Kidsgeluk in de 

Achterhoek’ wordt de Achterhoek onder de 

aandacht gebracht als een aantrekkelijke regio waar 

gezinnen met kinderen één of meerdere dagen 

ontspannen kunnen verblijven. De doelgroep is 

gezinnen met kinderen van 4-12 jaar in en buiten de 

Achterhoek. Het uitgangspunt is de diversiteit in het 

aanbod voor kinderen waardoor de boodschap 

wordt uitgedragen dat er in de Achterhoek genoeg 

te beleven is voor een meerdaags verblijf. Door de 

samenwerking kunnen de attracties hun slagkracht 

vergroten en zijn ze zichtbaar bij een breder 

publiek. Dragers van de campagne zijn de 

Kidsplattegrond en de 

website kidsgeluk.nl Deelname aan het 
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Introductie pilotproject digitale 
fietsroute ‘Rondje Doetinchem’ 

In samenwerking met Fietsnetwerk.nl heeft 

Achterhoek Toerisme de fietsroute ‘Rondje 

Doetinchem’ in digitale vorm gelanceerd. Dankzij de 

samenwerking tussen Achterhoek Toerisme en 

Fietsnetwerk.nl is de fietsroute toegevoegd aan de aan 

de Fietsnetwerk App. De Achterhoek is een van 

de  eerste regio’s in Nederland waar themaroutes 

worden voorzien van deze unieke fietsroute 

technologie. Tijdens het fietsen ontvangt de gebruiker 

extra informatie over hoogtepunten langs de route. Op 

deze wijze kan de beleving op een hoger niveau 

worden getild en kan Achterhoek Toerisme de 

fietsroutes monitoren op bij voorbeeld gebruik van de 

fietspaden en bezoeken aan lokale ondernemers. 

   

Achterhoek op Kampeer- en 
Caravan Jaarbeurs 

Het kampeerseizoen is nauwelijks te einde, of we zijn 

in de Achterhoek alweer bezig met volgend jaar. Van 

11 t/m 15 oktober jl. stonden we met een stand van 

samenwerkingsverband staat open voor iedere op 

kinderen gerichte dagattractie in de Achterhoek. 

Heeft u interesse in deelname aan de campagne, 

dan kunt u contact opnemen met Heleen 

Faber, h.faber@achterhoek.nl of 0545 250 380. 

 

 

Deelnemersbijeenkomst Kidsgeluk 

In 2016 hebben 18 attracties in Achterhoek hun 

krachten gebundeld om de Achterhoek op de kaart 

te zetten als een aantrekkelijke regio voor gezinnen 

met kinderen. Voor deze campagne zijn vijf 

karakters, een overzichtelijk plattegrond met 

attracties en kinderroutes en een Kidsgeluk 

paspoort met spaarkaart ontwikkeld. Op 10 oktober 

jl. vond de eerste deelnemersbijeenkomst vanuit 

deze campagne plaats bij Musea Zutphen. Namens 

Musea Zutphen gaf Anita Kuipers daar een 

presentatie over de musea en het aanbod dat zij 

voor kinderen ontwikkeld hebben. Vervolgens werd 

er door projectcoördinator Heleen Faber samen met 

de aanwezige ondernemers teruggeblikt op de 

campagne 2016-2017 en vooruit gekeken naar de 

invulling van de nieuwe campagneperiode 2018-

2019. Na de presentaties kreeg het gezelschap een 

rondleiding door de musea en werd de middag 

afgesloten met een netwerkborrel.   
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‘Kamperen in de Achterhoek’ op de Kampeer- en 

Caravan Jaarbeurs in Utrecht met ons vernieuwde 

kampeeraanbod. Tijdens de beurs zijn honderden 

brochures verspreid en Campings Cards Achterhoek 

uitgegeven, waarmee de gast voordelig overnacht op 

een Achterhoekse camping in het voor- en naseizoen. 

Daarnaast gaf campagneleider Mira Nouwt in het 

ANWB Kampeertheater een inspiratiesessie over 

(kamperen in) de Achterhoek voor vele enthousiaste 

toehoorders. kamperenindeachterhoek.nl 

   

Nazomeren Nationaal Landschap 
Winterswijk 

Het gebied Nationaal Landschap Winterswijk mag nog 

veel bekender worden. Daarom hebben de drie 

gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre vorig 

jaar besloten om samen op te trekken in de promotie. 

Met de campagne ‘Nazomeren’ willen de drie 

gemeenten het seizoen verlengen want ook in de 

herfst is het hier prachtig. De inhoud van de campagne 

dit jaar zijn o.a. een goed gevulde activiteitenkalender 

en aantrekkelijke overnachtingsarrangementen die 

landelijk onder de aandacht zijn gebracht bij de lezers 

van de Trouw en Volkskrant. Ook is er een film 

gemaakt ter promotie van het Nationaal Landschap 

Winterswijk. De film is o.a. op social media 

ingezet. Bekijk de film hier.    

  

Relatiedag Toerisme & Recreatie 
Bronckhorst 2017 

De jaarlijkse Relatiedag Toerisme en Recreatie 

Bronckhorst vond dit jaar plaats op 4 oktober. Zo’n 

85 toeristische ondernemers uit de gemeente 

Bronckhorst hebben aan deze middag 

deelgenomen. Deze relatiedag werd dit jaar 

georganiseerd door het Toeristisch Platform 

Bronkhorst-Steenderen in samenwerking met 

regiocoördinator Heleen Faber. 

De ontvangst vond plaats in Herberg de Gouden 

Leeuw, waarna het gezelschap vertrok naar de 

Kapel Bronkhorst. In de Kapel vertelde 

Regiocoördinator Heleen Faber over de projecten 

die het afgelopen jaar in Bronckhorst zijn uitgevoerd 

en voor komend jaar op de planning staan. 

Kennismakelaar Annemiek Riefel nam de 

aanwezigen vervolgens mee in een inspirerende 

kennissessie over “Customer Journey”, oftewel het 

complete proces dat een consument doormaakt 

tijdens een vakantie (oriëntatie, boeking, bezoek en 

evaluatie). Na de presentaties stond een 

kennismaking met de omgeving op het programma 

met een bezoek aan Forellenvijver Breukink, de 

Bronckhorster Brewing Company, en een 

rondleiding door het stadje Bronkhorst. De zeer 

geslaagde middag werd afgesloten met een 

netwerkborrel bij Herberg de Gouden Leeuw. 
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Gelderland Gastvrij 

In 2018 worden de Special Olympics Nationale Spelen 

2018 gehouden in de Achterhoek. Hoe is dit tot stand 

gekomen? En welke kansen biedt dit voor toeristische 

ondernemers in de regio. Corine Berkel doet uit de 

doeken hoe De Achterhoek dit evenement verwierf. U 

kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst die op 

dinsdag 14 november bij Stadion Vijverberg in 

Doetinchem plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie. 

  

 

   

Dagtour Grenzhoppers 

Sinds een jaar werken gemeenten, bedrijven en 

culturele instellingen uit de Achterhoek en Kreis 

Borken intensief samen in het netwerk 

‘Grenzhoppers’. De regiocoördinatoren van de 

gemeenten Aalten, Oost Gelre, Oude IJsselstreek 

en Berkelland zijn hierin vertegenwoordigd. Het doel 

is betere samenwerking over de grens, door elkaar 

te leren kennen en informatie uit te wisselen. Een 

van deze projecten betreft toeristische highlights. 

Het idee is om één à twee keer per jaar een bustour 

te organiseren voor baliemedewerkers, toeristisch 

coördinatoren en anderen geïnteresseerden om de 

toeristisch interessante attracties te leren kennen, 

aan zowel Nederlandse als Duitse zijde. De eerste 

Grenzhoppers- dagtour vond plaats op 10 oktober. 

Deze tour langs de toeristische trekpleisters van 

Südlohn (D) en Winterswijk was een groot succes. 

Aankomend jaar volgen meer 

dagtours. grenzhoppers.eu 
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