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conclusie      

Primaire doelstelling voor de Holland boven Amsterdam campagnes 
2019 en de gekozen mediastrategie was om zoveel mogelijk bezoekers 
(traffic) naar de HbA- en Kopwebsites en het gebied te genereren.  
En daarin t.o.v. 2018 groei te realiseren. In deze periode 1 februari 
2019 t/m 31 januari 2020 hebben we 1.595.652 bezoekers op de 
site verwelkomd waarvan 1.209.892 unieke. Vergeleken met 2018 
is het aantal website bezoeken gestegen met 69%. Oorspronkelijk 
uitgangspunt was een ambitieuze stijging van 25%, de doelstelling is 
daarmee ruimschoots overtroffen
 
De meeste kliks komen uit Noord-Holland. De meeste bezoeken, 117.457 
uit Amsterdam. Rotterdam staat op plaats twee met 37.866 en Den Haag 
op plaats drie met 28.487 bezoeken. De meeste buitenlandse bezoekers 
komen uit de grensstreken van Duistland en België. 

Het aantal mobiele gebruikers ligt beduidend hoger (70%) dan tablet 
(16%)  en desktop-gebruikers (14%). Ook blijkt dat meer vrouwen (72%) 
dan mannen (28%) de website bezoeken. We zien een verschuiving in 
de leeftijd van de bezoekers op de website. Grote nieuwkomer is de 

bezoekersgroep 25 t/m 34 jaar. 

De meeste bezoeken worden gegenereerd door de GoogleAds (NL, DE en BE): 
32% van de bezoeken komen via betaalde zoekadvertenties, dat zijn 515.905 
bezoeken.
  
De Google Displaycampagne is aan 35.377.189 personen vertoond en 
zorde voor 22% van de bezoekers, dat wil zeggen dat alle betaalde online-
advertenties zorgen voor 54% van de bezoekers op de website van de Kop  
en Holland boven Amsterdam. 

In de campagneperiode zijn verschillende printcampagnes verschenen. Deze 
advertenties hebben in totaal gezorgd voor een bereik van 29.401.695.   

Tijdens de campagnes van 2019 hebben in totaal zeven social influencers het 
gebied bezocht. In totaal hebben deze zeven social influencers ruim 91.000 
mensen bereikt.



 2019 vs 2018              

Websitebezoek hollandbovenamsterdam.com en  
indekop@hollandbovenamsterdam.com: in de periode 
 1 februari 2018 t/m 31 januari 2019 trokken de websites  

gemiddeld 4.000 unieke bezoekers per dag  
met op topdagen uitschieters naar 5.552 bezoekers

Websitebezoek

vrouw  72,15 %
man     27,85 %

bezoekers 
946.435
unieke bezoekers 
730.210

mobiel    69 %
tablet  16 %
desktop  15 %

Top5 
pagina’s

1.   Dagje uit (Kop) 
               
2.  Te doen (HBA) 
                 
3.  Tulpen (Kop)
                 
4.  Strände (HBA)
                   
5.   Stranden (HbA)           

Top5 
zoekwoorden

1.   top 10 stranden Nederland

2.  uit in Noord-Holland

3.  kerstmarkten Noord-Holland 
          
4.  uitjes Noord-Holland
          
5.   UITagenda Noord-Holland

De meeste kliks kwamen uit 
Noord-Holland

De meeste bezoekers, 117.457
kwamen uit Amsterdam 

Keulen op plaats twee  
met 19.557 bezoekers 

 en Rotterdam op plaats drie 
 met 18.334 bezoekers

AdWords/display  560.569
AdWords België / Duitsland  125.058
AdWords video  54.583

Websitebezoek hollandbovenamsterdam.com en  
indekop@hollandbovenamsterdam.com: in de periode 
 1 februari 2019 t/m 31 januari 2020 trokken de websites  

gemiddeld 4.500 unieke bezoekers per dag  
met op topdagen uitschieters naar 7.268 bezoekers

Websitebezoek

vrouw  72,21 %
man     27,79 %

bezoekers 
1.595.652
unieke bezoekers 
1.209.892

mobiel    70 %
tablet  16 %
desktop  14 %

Top5 
pagina’s

1.   Te doen (HBA) 
               
2.  Dagje uit (Kop)
                 
3.  Herfst (Kop)
                 
4.  Strände (HBA)
                   
5.   Zomer (HbA)           

Top5 
zoekwoorden

1.   top 10 stranden Nederland

2.  Dagje uit

3.  mooiste stranden Nederland
          
4.  uitjes Noord-Holland
          
5.   tulpenvelden Noord-Holland

De meeste kliks kwamen uit 
Noord-Holland

De meeste bezoekers, 117.457
kwamen uit Amsterdam 

Rotterdam op plaats twee  
met 37.866 bezoekers 
 en Den Haag op plaats drie 
 met 28.487 bezoekers

AdWords/display  925.066
AdWords België / Duitsland  206.703
AdWords video  437.395

 2019               2018              



 huis aan huis campagnes                  

Stoomtram  De spannendste reis door de tĳ d maak 

je in de originele stoomtram die de historische driehoek 

Hoorn – Medemblik – Enkhuizen verbindt. De spoorweg uit 

1887 rĳ dt dwars door de bloeiende tulpenvelden. Ontdek on-

derweg het lekkerste museum van Nederland, de prachtige 

traditionele stationsgebouwen of stap over op het museum-

schip naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. 

Maak een 5-daagse fi etstocht door Holland Boven Amster-

dam. Overnacht in een B&B of op een boerencamping en ga 

op de fi ets door en langs de bloeiende bollenvelden in het 

Tulpen Boven Amsterdam gebied.

De 5 leukste fi etsroute tips

1 Van Poldertuin Anna Paulowna naar camperplaats

      de Tulpentuin in Slootdorp

2  Van Julianadorp naar de Poldertuin Anna Paulowna

3  Van Kleurrĳ k Julianadorp naar Land van Fluwel, 

      Sint Maartensvlotbrug

4  Van Land van Fluwel, Sint Maartensvlotbrug naar 

      Hortus Bulborum Limmen

5  Rondrit Westfriesland: Medemblik - Twisk - 

      Drechterland - Andĳ k

Deze routes zĳ n terug te vinden op de routeplanner van 

fi etsersbond.nl en kun je eenvoudig via het Fietsknoop-

puntennetwerk volgen. Het maakt dus niet uit waar je start. 

De afstanden variëren van 25 tot 60 km.

DOORLOPEND

5-DAAGSE FIETSROUTE

boven de tulpenvliegenvliegen

tulpenindekop.nl

Hoorn - Medemblik

Helikoptervluchten
Beleef de bloemenpracht van bovenaf en ga mee met 

een helikoptervlucht boven de bloeiende bollenvelden. 

Een onvergetelĳ ke ervaring!

Slootdorp                19, 20 en 21 april
Helikoptervluchten voor individuele bezoekers op 19, 20 en 

21 april de hele dag. Prĳ s: € 59,95 p.p. Er wordt gevlogen 

met een Enstrom 480, een ideale heli voor rondvluchten 

vanwege de gegarandeerde raamplaats en dus fantastisch 

uitzicht.

Julianadorp/           20, 21, 27 en 28 april
Den Helder
Minimaal 12 personen per vlucht. Prĳ s: € 75,- p.p. Het in-

checken met paspoort/ID gaat zoals op ieder professioneel 

vliegveld. Op 20, 21, 27 en 28 april wordt tussen ca. 10.00 

en 15.00 uur gevlogen.

let op: Voor alle data van de helikoptervluchten geldt 
onder voorbehoud van de weersomstandigheden en de 
bloeiperiode.

Kamperen tussen de tulpen
Ga met de camper op bezoek bĳ  bloembollen- en knollen-

telers in Holland Boven Amsterdam. De camperplekken 

zĳ n vlakbĳ  de bloeiende bollenvelden. 

De route begint bĳ  Camping De Gouwe Stek in Boven-

karspel, vervolgens ga je naar Slootdorp waar je kunt

overnachten bĳ  Camperplaats de Tulpentuin bĳ  tulpen-

kweker Siem Munster. Hierna voert de route naar Camping 

Duinzoomhoeve, midden in het bloembollengebied van

Julianadorp. De route eindigt in Castricum bĳ  Boeren-

camping De Kei. Meer informatie op: tulpenindekop.nl.

CAMPERROUTE

Fietsen
tussen de tulpen

Het tulpen in de Kop pogramma wordt u 
aangeboden door:

Hortus Hortus Hortus 
Bulborum Bulborum Bulborum 
LimmenLimmenLimmen

POLDERTUINPOLDERTUINPOLDERTUIN
Anna PaulownaAnna PaulownaAnna Paulowna

Hoe mooi is het om de voorjaarsbloemen-

pracht in de Kop van Noord-Holland van 

boven af te beleven. En met een beetje 

geluk kan dat zelfs helemaal gratis. Maak 

kans op een helikoptervlucht voor twee 

personen boven de kleurrĳ ke bollenvel-

den bĳ  o.a. Julianadorp. 

Ga naar tulpenindekop.nl en laat je 

gegevens achter. Een ding is zeker, het 

wordt een heel bĳ zonder bollenuitje met 

adembenemende vergezichten. Wie weet 

ben jĳ  een van de zes winnaars!

in de
tulpen
kop

tulpenindekop.nl

    beleef het
  voorjaar in 
 de Kop van
Noord-Holland

win!
       Maak kans op een 

       helikoptervlucht

          voor twee.        vliegen
     boven de tulpen

    slapen tussen de tulpen

    5 tulpen fi etsroutes

   vliegen boven
 de tulpen

    tulpen 10-daagse

vliegen boven

tulpen fi etsroutestulpen fi etsroutestulpen fi etsroutes

vliegen boven

tulpen fi etsroutes

win!
actie

Westfriese Folklore  Kom in juli en augus-

tus naar de markt in Schagen en ontdek de Westfriese 

Folklore. Een bonte stoet in originele Westfriese kleder-

dracht. Er zĳ n ook allerlei andere leuke activiteiten te 

doen en optredens te zien.

4 JUL t/m 5 SEP

5 t/m 7 JUL

Schagen

      Tot nu toe beleven we weer een

        geweldig mooi voorjaar, volop

        zon en lekker genieten van 

de frisse buitenlucht! En wat is er nou mooier dan op een 

warme dag het water op te gaan? Huur of pak je eigen 

sloep, zeilboot, roeiboot, kano of surfplank en volg het 

uitgebreide sloepennetwerk. Aan de hand van genummerde 

vaarknooppunten stel je snel en eenvoudig je (thema)route 

samen. De speciale app vertelt hoe lang je vaartocht duurt 

en waar je kunt aanleggen voor een ontbĳ t, lunch of borrel 

break. 

Waterrĳ ke historie  Met het Ĳ sselmeer en de 

Waddenzee zĳ n de grote wateren ruim vertegenwoordigd. 

Havens genoeg en uitstekende faciliteiten. Vaar van haven 

naar haven en doe historische steden aan. Ga bĳ voorbeeld 

vanuit Den Oever of Den Helder naar Schagen. Wil je meer 

actie? Ga (kite)surfen in Julianadorp of Callantsoog. Of wat 

dacht je van Suppen (staand peddelen op een board)? Op 

tal van locaties zĳ n ‘SUP-scholen’ te vinden, o.a. aan het 

Amstelmeer. Veel plezier en een goede vaart!

Maak kans op twee nachten kamperen 

bĳ  één van de zes boerencampings in 

Julianadorp! Heerlĳ k overnachten met 

de zee, het strand en de duinen om de 

hoek. Het kamperen bĳ  de gastvrĳ e 

eigenaren is een onvergetelĳ ke bele-

venis. 

Ga naar dagjeuitindekop.nl en laat je 

gegevens achter. De actie loopt t/m juni 

2019. De gewonnen kampeerplekken 

zĳ n te reserveren tot juni 2020.

dagjeuitindekop.nl

    geniet van
  je vrĳ e dagen
 in de Kop van
Noord-Holland

    de leuktse UitTips
voor Hemelvaart

en Pinksteren

    strand in de Kop

in dein de
dagje uit

            
  je vrĳ e dagen  je vrĳ e dagen  je vrĳ e dagen
 in de Kop van

in de
kop

dagjeuitindekop.nl

in de
varen
kop

win
actie

        kamperen
 op een boerencamping

kamperen bĳ 
 de boer

kamperen bĳ win
actie

De Groene Route Geniet van de prachtigste 

privé-tuinen, creatieve groen-ontwerpen en het assortiment 

planten van passievolle kwekers. Lekker tuinen-struinen 

langs de diverse deelnemers, en daarna de mooiste planten 

direct aanscha� en bĳ  duurzaam werkende kwekerĳ en.

Data: 21 t/m 23 JUNI, 20 en 21 JULI, 10 en 11 AUG, 

14 en 15 SEP

Nachtmarkt Kolhorn Meer dan 250 

kramen en stalletjes zĳ n met een rĳ k gevarieerd 

assortiment opgesteld rondom de oude haven en de 

kerk, die het middelpunt vormt. De markt en het oudste 

gedeelte van het dorp zĳ n op deze avonden prachtig 

verlicht.

ZOMER

28 JUN, 19 JUL, 9 AUG 

‘t Veld

Kolhorn

Wieringerwerf op Wielen Op verschil-

lende locaties worden motoren, klassieke auto’s en tractors 

tentoongesteld. Ook zĳ n er demonstraties van landbouw-

voertuigen en trailmotoren, is er een rondrit en zĳ n er extra 

activiteiten met onder andere streetkarting. 

ZO 30 JUN Wieringerwerf

Den Helder

Dutch wooden boat festival Het 

Dutch Wooden Boat Festival in Den Helder met vele 

houten boten op het land en in het water. Elke boot 

met liefde gemaakt. Daarnaast wellicht ook honderden 

bootbouwers die er hun ziel en zaligheid in hebben 

gelegd.

t/m OKT

Wadlopen Ga mee naar de allermooiste plekjes 

van de Waddenzee. Modder, water en de prachtige wĳ de 

omgeving zĳ n de ingrediënten voor een heerlĳ k dagje op 

het wad! Spot zeehonden in hun natuurlĳ ke omgeving, 

onder begeleiding van een ervaren gids. 

Den Oever

Winactie 
escaperoom  De tĳ d tikt

weg… Lukt het jullie om een nieuwe cyberwar te voorkomen? 

Ga de uitdaging aan in een van de twee escaperooms van 

Danger No Voltage in Fort Westoever. Win gratis entree voor 

6 personen! Ga naar dagjeuitindekop.nl om kans te maken.            Trek eropuit in de Kop van 

                                                     Noord-Holland en ontdek per   

                                                     fi ets het veelzĳ dige en 

natuurrĳ ke landschap. Zo fi ets je door de duinen, langs 

de mooiste stranden via de uitgestrekte polders naar die 

typisch Hollandse dorpjes waar de tĳ d soms stil lĳ kt te 

hebben gestaan. Langs alle routes vind je wel een terrasje 

om wat te drinken of lekker te lunchen. Een dagje fi etsen 

is natuurlĳ k leuk, nog leuker is het om een meerdaagse 

fi etstocht uit te stippelen en onderweg in een B&B of hotel 

te overnachten. 

Westfriese Omringdĳ k  Op slechts 25 kilometer 

afstand van Amsterdam ligt de Westfriese Omringdĳ k, 

een wonder van menselĳ ke hand. Ooit beschermde deze 

dĳ k mens en dier tegen het zoute water. Nu slingert dit 

126 kilometer lange monument door het Westfriese 

landschap langs polders, molens, stolpboerderĳ en, culturele 

verrassingen.

Stolpenroute Schagen Een prachtige fi etsroute 

langs de stolpboerderĳ en in Schagen en omstreken. 

De Stolpenroute rond Schagen overbrugt de afstand tussen 

de Westfriese stad Schagen, die wordt omringd door vette 

klei, en het ruige kustgebied met de arme grond achter 

de duinen. Dit verschil is o.a. goed zichtbaar in de twee 

museumboerderĳ en die langs deze route liggen.

Genieten op Wieringen  Vanaf het voormalige 

eiland Wieringen heb je mooie uitzichten over de 

laag gelegen polders, het Amstelmeer, het Ĳ sselmeer en 

natuurlĳ k de Waddenzee. Ook fi ets je een stukje door het 

Robbenoordbos dat in de jaren dertig werd aangeplant met 

eiken, elzen en beuken. Bĳ  mooi weer kun je Texel zien liggen!

gratis
overnachting

Kindermiddag Museum Vreeburg 
Op de speciale kindermiddag kunnen kinderen tot 13 jaar 

oud-Hollandse spelletjes spelen, zoals sjoelen, koekhappen, 

ezeltje-prik en papier vouwen. Ook mogen zĳ  met diverse 

oude werktuigen, o.a. een handnaaimachine, werken. 

Ouders, opa’s en oma’s mogen gratis rondkĳ ken in het 

museum.

Zeeverse Vismarkt Iedere zaterdag-

ochtend kun je in Den Oever genieten van super verse 

vis. Op deze vismarkt vind je schol, tong en schar, maar 

ook garnalen, langoustines en ambachtelĳ k gerookte vis. 

Streekproducten, wĳ n en groente ontbreken ook niet.

ELKE ZA Den Oever

Rondleiding KIM Het KIM is het opleidingsinstituut 

voor toekomstige o�  cieren van de Nederlandse Koninklĳ ke 

Marine in Den Helder. Volg een rondleiding door dit prachtige, 

monumentale gebouw. De enthousiaste en deskundige gids 

begeleidt je graag door het hoofdgebouw.

Wadlopen Tot eind oktober kun je nog met diverse 

wadlooptochten mee. Modder, water en een prachtige wĳ de 

omgeving zĳ n ingrediënten voor een heerlĳ ke actieve en 

ontspannen activiteit. Spot zeehonden in hun natuurlĳ ke 

omgeving, onder begeleiding van een ervaren gids. 

DOORLOPEND

Combikaart musea Den Helder heeft twee 

musea waar de zee centraal staat, het Marinemuseum 

en het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rĳ kers. Met de 

combikaart bezoek je beide musea tegen een gereduceerd 

tarief. De kaart is voor langere tĳ d geldig.

Den Helder

in de
dagje uit
kop

dagjeuitindekop.nl

    nazomeren
  in de Kop van
Noord-Holland

    de leukste UitTips
voor de nazomer

overnachtingwin
actie

Afgelopen zomer zĳ n op de recreatie-

plaats ’t Groentje in Kolhorn door 

gemeente Hollands Kroon en Stichting

Watertoerisme Kolhorn vĳ f camper-

plekken gerealiseerd. De plaatsen liggen 

op een prachtige plek bĳ  het water van 

het Kolhornerdiep. Bĳ  ’t Groentje kunnen 

ook boten aanleggen. We geven enkele 

camperaars de kans om een nachtje 

gratis te overnachten en de nieuwe 

camperplaatsen uit te proberen.

Wil jĳ  de zon zien ondergaan aan het 

Kolhornerdiep en wakker worden met de 

geluiden van (water)vogels? We geven 

twee camperplaatsen weg! Ga om kans 

te maken naar slapenindekop.nl en laat 

je gegevens achter. Wie weet geniet jĳ  

binnenkort op deze nieuwe camperplek. 

De actie sluit op 31 oktober 2019. 

Voorwaarden: Je moet in bezit zĳ n van 

een camper. De datum van overnachting

is in overleg.

dagjeuitindekop.nl

win
actie

        2x gratis
                 overnachting

WO 23 OKT Schagen

Winactie 
escaperoom

win
actie Den Helder

t/m OKT Den Oever

ELKE WO en ZA Den Helder

in de
fi etsen
kop

Zeeverse vismarkt  Iedere zaterdagochtend 

kun je in Den Oever genieten van super verse vis. Op deze 

vismarkt vind je schol, tong en schar, maar ook garnalen, 

langoustines en ambachtelĳ k gerookte vis. Streekproducten, 

wĳ n en groente ontbreken ook niet.

Trek eropuit en beleef de wisseling van het seizoen. 

Door de vele grondsoorten vind je in ons gebied duinen 

en bossen, meren en zee, heide en polders. Pak de fi ets 

of ga wandelen in een van de vele natuurgebieden. Dit is 

maar een greep uit het aanbod

Wildrĳ k Het Wildrĳ k bĳ  Sint Maartensvlotbrug is ooit 

aangelegd als buitenplaats. Later werd tĳ dens het graven 

van het Noordhollandsch Kanaal veel bos gekapt, maar 

het Wildrĳ k bleef gespaard. In dit bĳ zondere bos kun 

je een mooie wandeling maken van een klein uur. Met 

de paaltjesroute kom je langs de mooiste plekjes. Voor 

kinderen is er een speurtocht. Er groeien vele bĳ zondere 

planten en in het najaar veel paddenstoelen. 

Mariëndal  Mariëndal is een stuk ongerepte 

‘struinnatuur’. Wat vroeger bollengrond was, zĳ n nu lage 

duintjes, duingraslanden en waterpartĳ en. Het heeft 

een rĳ kdom aan planten, dieren en vogels. Zo begraast 

een kudde Schotse Hooglanders dit gebied en vinden 

vossen, konĳ nen en hazen vinden hier hun thuis. Ook 

trekt Mariëndal als een magneet vogels aan. Langs de 

fi etsroute is een vogelkĳ kscherm waar je de vogels kunt 

bewonderen.

Polderbos in de Wieringermeer Tot 1930 was 

de Wieringermeerpolder nog een groot meer tussen de 

Kop van Noord-Holland en het eiland Wieringen. Nu vind 

je er twee mooie bosgebieden: het Robbenoordbos en 

het Dĳ kgatbos. Via het wandel- of fi etspad kun je van 

het ene naar het andere bos. Het wandelpad is een echt 

natuurbelevingspad. In de gevarieerde bossen leven uilen, 

konĳ nen, spechten, vleermuizen, reeën en boommarters.

weekend
arrangement

Kerstdorp Kolhorn Kolhorn staat 

geheel in het teken van de Kerst. De inwoners versieren 

hun huizen en tuinen met lichtjes waardoor het toch 

al pittoreske dorpje een lust voor het oog zal zĳ n. Met 

diverse kramen in het dorp, bĳ  de bewoners thuis en in 

de kerk.

WINTERdag Tĳ dens de sfeervolle WINTERdag 

in De Helderse Vallei kun je deelnemen aan diverse 

winterse activiteiten. Maak wintertaartjes voor de 

boerderĳ dieren, bak winterbroodjes boven een vuur, 

neem een kĳ kje in de levende kerststal en geniet van 

live muziek.

ZO 22 DEC Den Helder

Combikaart musea Den Helder heeft twee 

musea waar de zee centraal staat, het Marinemuseum 

en het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rĳ kers. Met de 

combikaart bezoek je beide musea tegen een gereduceerd 

tarief. De kaart is voor langere tĳ d geldig.

Extra koopzondagen en -avonden 
Rond Sinterklaas en Kerst worden in veel plaatsen in de 

Kop van Noord-Holland extra koopzondagen en -avonden 

georganiseerd. Alle tĳ d dus om inkopen te doen voor de 

gezelligste tĳ d van het jaar. Ook de moeite waard zĳ n de 

verschillende weekmarkten. 

t/m 31 DEC

Gasttentoonstelling Zĳ per Molens 
Bekĳ k in het vernieuwde Zĳ per Museum de geschiedenis van 

de polder de Zĳ pe en zĳ n bewoners. Zonder de bemaling van 

de poldermolens was de Zĳ pe nog een waddenlandschap. Ook 

zĳ n in deze tentoonstelling historische schilderĳ en en prenten 

van de molens opgenomen.

Schagerbrug

in de
dagje uit
kop

dagjeuitindekop.nl

    herfst in
 de Kop van
Noord-Holland

    de leukste UitTips
in eigen regio

arrangementwin
actie

Helder Licht  Vanaf medio december staat Den Helder 

geruim drie weken in het teken van lichtkunst. Indrukwek-

kende lichtobjecten en speciaal voor Den Helder gemaakte

lichtkunst zetten de binnenstad en de Oude Rĳ kswerf 

Willemsoord in de schĳ nwerpers. Dagelĳ ks te bezoeken 

tussen 17.00 en 22.00 uur (m.u.v. 31 december 2019).

Overnachten op een voormalig vrachtschip  Aan de 

kade Willemsoord ligt Hotelschip Antje. De Stevenaak Antje 

is gebouwd in 1875 en is daarmee een van de oudste zeilende

vrachtschepen van Nederland. Met een overnachting op het 

schip lig je ‘aan’ de route van Helder Licht.

Dineren op route van de lichtobjecten Flow is een 

trendy stadscafé in de binnenstad van Den Helder. Met deze 

winactie maak je kans op een weekendarrangement, inclu-

sief overnachting op Hotelschip Antje en een uitgebreid diner 

bĳ  Flow.  De datum van de overnachting en het diner zĳ n in 

overleg tĳ dens de periode van het lichtfestival.

Ga naar dagjeuitindekop.nl om kans te maken op dit 

arrangement voor twee! Actie loopt t/m 1 december. 

dagjeuitindekop.nl

win
actie

   weekend 
arrangement
  voor twee 

14 en 15 DEC Kolhorn Den Oever

NOV en DEC De Kop

DOORLOPEND Den Helder

in de
natuur
kop

IEDERE ZA
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Westfriese Omringdĳ k Op nog geen 25 kilometer afstand van 
Amsterdam ligt de Westfriese Omringdĳ k, een wonder van menselĳ ke 
hand. Ooit beschermde deze dĳ k mens en dier tegen het zoute 

water. Nu slingert dit 126 kilometer lange monument door het Westfriese 
landschap langs polders, molens, stolpboerderĳ en, culturele verrassingen.

Stolpenroute Schagen  Een prachtige fi etsroute langs de 
stolpboerderĳ en in Schagen en omstreken. De Stolpenroute rond

 Schagen overbrugt de afstand tussen de Westfriese stad Schagen, 
die wordt omringd door vette klei, en het ruige kustgebied met de arme 
grond achter de duinen. Dit verschil is o.a. goed zichtbaar in de twee 
museumboerderĳ en die langs deze route liggen.

Genieten op Wieringen  Vanaf het voormalige eiland Wieringen heb 
je mooie uitzichten over de laag gelegen polders, het Amstelmeer, het 
Ĳ sselmeer en natuurlĳ k de Waddenzee. Ook fi ets je een stukje door 

het Robbenoordbos dat in de jaren dertig werd aangeplant met eiken, elzen 
en beuken. Bĳ  mooi weer kun je Texel zien liggen!. 

Rondje 
cultuur & natuur
Ontdek het gevarieerde 

landschap van Noord-Holland. 
Deze tocht is onderdeel van 
een fi ets/kanoroute van ruim 
13 kilometer die de stad Den 
Helder verbindt met Julianadorp. 
Een mooie route die je dwars 
door een prachtig landelĳ k 
gebied voert. Onderweg kom je 
diverse musea tegen. Leuk om 
te bezoeken: Fort Kĳ kduin, Het 
Nationaal Reddingmuseum, de 
Hortus Overzee, Atlantikwall 
Centrum en (of) het Marine- 
museum.

De kustroute bĳ 
Petten aan Zee  

De route voert je vanuit 
Callantsoog over het strand, 
maar ook langs natuurreservaat 
het Zwanenwater. Vervolgens 
fi ets je door Petten en het 
binnenland. Tussen Petten en 
Camperduin ligt een mooi breed 
strand voor de Hondsbossche 
en Pettemer Zeewering. Deze 
zeewering is al meerdere malen 
verhoogd en verbreed in de 
eeuwig voortdurende strĳ d 
tussen het land en de zee.

Maak kans op een geheel verzorgd 
3-daags verblĳ f voor 
2 personen in de Kop van 
Noord-Holland. Bestaande uit:

2 overnachtingen met ontbĳ t 
bĳ  B&B het Bullekro�  e 

2 e-bikes 
van Fred’s Scooter& Bikeverhuur

Diner voor 2 bĳ  restaurant TOV 
in Schagen twv. € 100,-. 

Gratis entree voor 2 bĳ  het
Marinemuseum in Den Helder

Ga naar fi etsenindekop.nl en 
laat je gegevens achter. De actie loopt 

t/m 15 september 2019

in de 
  Kop
fi etsen

fietsenindekop.nl

Trek eropuit in de Kop van Noord-Holland en ontdek per fi ets het veelzĳ dige en natuurrĳ ke landschap. 
Zo fi ets je door de duinen, langs de mooiste stranden via de uitgestrekte polders naar die typisch 
Hollandse dorpjes waar de tĳ d soms stil lĳ kt te hebben gestaan. Langs alle routes vind je wel een 
terrasje om wat te drinken of lekker te lunchen. Een dagje fi etsen is natuurlĳ k leuk, nog leuker is het om 
een meerdaagse fi etstocht uit te stippelen en onderweg in een B&B of hotel te overnachten. 

     Fietsen en
    wandelen in

   de Kop van   
 Noord-Holland

winactie

diner
 voor 2

actie

2e-bikes

museumtickets
2

overnachtingen

2

zomerbovenamsterdam.nl

boven
Amsterdam
Zomerdagje uit 

Westfriese Waterweken 
Kom deze zomer naar Westfriesland ontdek je dit 
bijzondere Noord-Hollandse landschap tijdens de 
Westfriese Waterweken. Van 3 juli t/m 11 augustus 
word je elk weekend door een ander prachtig dorp 
of historische stad uitgenodigd om in, langs en op 
het water Westfriesland te ontdekken.

VIStival
Echt verse, Oeverse producten staan op het menu 
bij het Wieringer VIStival. De gehele dag staat in het 
teken van vis, visserij en alles wat Den Oever nog 
meer te bieden heeft. Naast de vis is er een gezellige 
markt, vele kinderactiviteiten, kookdemonstraties en 
je kunt een rondvaart over de Waddenzee maken.

13 en 14 JUL Medemblik

Weekend op Wielen 
Het museumterrein van het Stoommachine-
museum staat 13 en 14 juli vol geparkeerd met 
prachtige oldtimers, waaronder klassieke Engelse 
sportauto’s, een Chevrolet uit 1929, een A-Ford uit 
1930 en andere automobielen.

Kaasmarkt
Deze traditionele kaasmarkt met kaasdragers 
in historisch gildekostuum is iedere vrijdag tot 
28 september te beleven. Op het Waagplein is 
een gezellige markt met o.a. haring, poffertjes, 
kaas en allerhande Hollandse artikelen. Om 
10.00 uur luidt de bel en is de markt geopend.

Popweekend   
Het gratis popfestival in Schagen vindt zaterdag 
en zondag plaats op twee podia op de Markt. 
Landelijk bekende toppers zoals Danny de Munk, 
Suzan&Freek, Lange Frans en Tim Akkerman 
treden op. Het festival wordt op vrijdag afgetrapt 
met Binnenpop in de vele horecagelegenheden.

Westfriese folklore 
Al sinds 1953 worden er zomers tien Westfriese 
donderdagen georganiseerd. Ze staan in het teken 
van o.a. leven, werken en kleden anno 1910. Iedere 
donderdag heeft een ander thema met optochten, 
activiteiten, optredens en nog veel meer. Op 5 sep-
tember is de feestelijke slotdag.

Den OeverZA 13 JUL 2 t/m 4 AUG Schagen t/m 28 SEP Alkmaar

Nachtmarkt Kolhorn 
Laat je verrassen door het mooie plaatsje Kolhorn 
tijdens de jaarlijkse nachtmarkten. Rondom de 
oude haven en de kerk vind je 250 kramen en stal-
letjes met een gevarieerd assortiment. De markt 
en het oudste gedeelte van het dorp zijn op deze 
avonden prachtig verlicht.

Helderse Zomerfeesten  
De Helderse Zomerfeesten is een driedaags festival 
van, voor en door Helderse inwoners. Elke dag 
kent een ander thema met het Concert aan de 
Werf, het Zomercarnaval en lazy sunday. Dit alles 
gecombineerd met het dagelijkse Foodtruckfestival 
met 25 verschillende keukens op wielen.

Racing Aeolus
Voor de 12e keer racen studententeams uit 
binnen en buitenland met hun zelfgemaakte 
‘tegenwind’ auto’s over de dijk. Welk team rijdt 
het snelst en efficiënts tegen de wind in? Ra-
cing Aeolus is een staaltje van technologisch 
vernuft en een spektakel om naar te kijken.

Oldtimerspektakel
Op de Superkoopzondag van 28 juli is in de 
binnenstad het Hoorns Oldtimerspektakel. Bekijk de 
meer dan 150 automobielen die door de binnenstad 
staan opgesteld. Voorafgaand aan de show is er een 
rondrit door de stad. Ook zijn de winkels open.

3D-Street art  
De 3D-Street art keert in 2019 weer terug in de 
Helderse binnenstad. Op diverse locaties zijn de 
kunstwerken te vinden. Maak jij de creatiefste 
foto? Gebruik dan de hashtag #3DDenHelder.

WereldDansfestival Schagen  
Het WereldDansfestival Schagen is een festival 
waar landen uit de hele wereld aan deelnemen. 
Onze eigen cultuur en de cultuur van andere 
landen worden samengebracht in Schagen om zo 
meer inzicht in de verschillende culturen, geloof, 
gebruiken en folklore in de wereld te creëren. 

Twee Graden  
Wanneer in augustus de zon ondergaat in 
Hoorn, komt de geschiedenis van de stad tot 
leven. Het centrale stadsplein de Roode Steen 
verandert in één groot openluchttheater. De 
gevel van het Westfries Museum is het decor 
voor een videoshow met oogstrelende beelden 
en spectaculaire muziek. 

Enkhuizen at Sea
Live muziek aan het water bij Strandpaviljoen 
Enkhuizen. Geniet van diverse coverbands met 
tracks van Anouk, The Beatles, Bløf, Doe Maar, 
Genesis, Kane, The Police en meer. De toegang is 
gratis en het biertje is vriendelijk geprijsd.

   ENKHUIZEN  

10
t/m
14
JUL

HOORN OPMEER STEDE BROEC  DRECHTERLAND MEDEMBLIK

boven
Amsterdam

waterspektakel 

JUL en AUG Schagen JUL en AUG

Zomerse markten
Een greep uit het aanbod van de markten deze 
zomer: Hoorn elke woensdag in juli met iedere 
week een ander thema. Elke zondag is de 
Loopuytmarkt in Julianadorp. T/m augustus 
elke dinsdag Juttersmarkt in Den Helder en in 
juli en augustus in de Zomer- 
markten in Medemblik. 

2019

20
28

JUL

28

JUL

27

JUL

3

AUG

9
10
11

AUG

8 t/m 14 JUL Schagen MEDIO JUL Den Helder ZA 20 JUL Enkhuizen 23 AUG t/m 22 SEP Hoorn

12 t/m 14 JUL Den  Helder 19 JUL en 9 AUG Kolhorn ZO 28 JUL 22 t/m 24 AUG Den HelderHoorn

Sfeervol  De steden in Holland boven Amsterdam stralen in december 
warmte en gezelligheid uit. Hoorn staat in het teken van WintersHoorn 
met vele evenementen, zoals een grote kerstmarkt met sfeervol verlichte 
kramen, een ĳ sbaan met een gigantische kerstboom in het hart van de 
gezellige binnenstad, Op 13 december is het Dickensdag in Medemblik. 
Struin langs de vele kramen tĳ dens de kerstmarkt. Figuranten, muzikanten 
en koorleden lopen rond in Dickensstĳ l. Misschien kom je de chagrĳ nige 
Scrooge of Oliver Twist tegen. In Alkmaar staat op 14 en 15 december het 
Waagplein vol kramen waar je de leukste kerstinkopen scoort. Er klinkt 
volop kerstmuziek: elke dag treedt een kerstkoor of de zingende Kerstman 
op. Ook voor kinderen zĳ n er tal van leuke activiteiten.

Warm en winters  Tĳ dens Sprookjeswinterland, op 14 en 15 december en 
in de kerstvakantie, wordt Sprookjeswonderland in Enkhuizen omgetoverd in 
winterse sferen met duizenden sfeerlichtjes en lantaarntjes. Zing mee met 
de bewoners van Berenwinterland of sta oog in oog met de levende 
sprookjesfi guren. Iedere namiddag komt de heks om samen met het publiek 

de kerstboom van 15 
meter hoog te beto-
veren zodat de lichtjes 
ontbranden. Ben je meer 
een kunstliefhebber? 
Dan moet je 
in Den Helder zĳ n. 
De Nollen is een kunst- 
en natuurproject waar 
de sculpturen half 
verborgen liggen in het land-
schap. Tĳ dens de Winterzon-
dagen (t/m maart) kun je elke 
laatste zondag van de maand, 
mee met rondleidingen. 

Kerst in de musea Het 
spannende volksverhaal 
‘De Scheepskapitein van 
Enkhuizen’ is speciaal voor 
het Zuiderzeemuseum 
bewerkt en wordt verteld door 
acteur en regisseur Frank 
Lammers. Deze eeuwenoude 
Zuiderzeelegende komt tot 
leven via licht, beeld en geluid. 
Wandel door de sfeervolle 
donkere straatjes en beleef 
het verhaal. Zuiderzeelicht 
is van 21 december t/m 5 
januari. In de kerstvakantie is 
het Stoommachinemuseum 
in Medemblik onder stoom, 
de ketel wordt gestookt en de 
machines draaien. Je hoort de 
stoommachines pu� en, voelt 
de warmte en ruikt de olie. 
Ook is de ‘museumprofessor’ 
aanwezig. Hĳ  doet allerlei 
proefjes en experimenten.

De gezellige decembermaand staat voor de deur. Allerlei winterse evenementen staan op de agenda in 
Holland boven Amsterdam. Genoeg om de kerstvakantie mee te vullen of om gezellige dagjes uit met 
het hele gezin te plannen. Kies voor een stedentrip, bezoek een museum, ga winkelen in de sfeervol 
verlichte straatjes of uitwaaien op de mooie stranden en opwarmen bĳ  een strandpaviljoen.  

(Advertentie)

boven
winter
Amsterdam

v.l.n.r.  Kerstmarkt Alkmaar, Stoommachine Museum Medemblik, WintersHoorn, 

Helder Licht Den Helder, Sprookjeswonderland Enkhuizen, Zuiderzeelicht Enkhuizen.

ontbranden. Ben je meer 

ACTIE

GOUDEN
WIN

          18 januari 2020

Gouden Eeuw
     XL Diner

Na het daverende succes van de twee 

intieme Gouden Eeuw diners op 21 en 22 

november j.l. in het Westfries Museum 

wordt op 18 januari 2020 het Gouden 

Eeuw XL Diner georganiseerd. Verwacht 

een unieke avond in een van de mooiste 

kerken van Noord-Holland, de Oosterkerk 

in Hoorn. Ad Geerdink, directeur van het 

Westfries Museum, geeft een bĳ zondere 

presentatie over de Gouden Eeuw. 

Het Gouden Eeuw all-in arrangement 

bestaat uit:

Uitgebreid 3-gangen diner 
geïnspireerd op werken uit het 

Westfries Museum

Ontvangstdrankje en amuse

2 glazen wĳ n-bier-frisdrank
Tafelwater

Toelichting en lezing 
van Ad Geerdink, directeur Westfries 

Museum

Maak kans op vrĳ kaarten voor 

dit unieke Gouden Eeuw XL Diner 

op zaterdag 18 januari. Ga naar: 

goudeneeuwbovenamsterdam.nl
en laat je gegevens achter.

Het Gouden Eeuw diner is een samen-
werking tussen NH Catering & Events en
het Westfries Museum in Hoorn met als 
aanvoerder Stichting De Westfriese tafel, 
die zich inzet voor de promotie van het 

Westfriese product en zĳ n telers.

winterbovenamsterdam.nl
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campagnes offline oplage Aantal Totaal bereik
NS Abri campagne voorjaar 500.000 2 1.000.000
Regionale Rodi advertenties 444.500 18 10.401.300
Hah folder Kop van Noord Holland 55.000 4 396.000
100% nl magazine 85.000 4 3.800.000
AD Magzine 515.833 11 5.674.163
AD krant advertenties 515.833 4 2.063.332
DUIC krant advertenties 100.000 4 400.000
Vrij magazine 1.527.300 5 4.581.900
Plus magazine 262.000 5 785.000
HbA Regiokaart 200.000 200.000
Hollands Glorie magazine 35.000 1 100.000

Totaal 29.401.695
79100%NL78 100%NL

RubrieksnaamHou van Holland

Tulpen boven  Amsterdam
Boven Amsterdam ligt het grootste 
aaneengesloten bloembollengebied 
van de wereld. Vanaf half maart tot 
en met half mei verandert dit gebied 
in één grote bloemenzee. Miljoenen 
krokussen, narcissen, hyacinten en 
tulpen laten laten hun kleuren zien.

Duizend gele, duizend rode
De Poldertuin in Anna Paulowna 
wordt ook wel klein Keukenhof 
genoemd. Elk najaar planten  
vrijwilligers duizenden bollen die 
in het voorjaar tot bloei komen. 
Mooie bloeiers als hyacinten, 
narcissen, tulpen en andere  
bijzondere bol- en knolgewassen. 
De bollen zijn beschikbaar gesteld 
door kwekers uit de regio, de 
bordjes erbij geven aan om welke 
soort het gaat. De tuin is op zijn 
mooist van half maart tot half mei. 

In geuren en kleuren
Van 27 april t/m 1 mei 2019 staat Anna Paulowna in 
het teken van geur en kleur met de 66ste editie van 
de Bloemendagen. Bekijk in de hele polder ruim 
honderd mozaïeken, bewegende werkstukken en 
versierde straten en bruggen.

Aan de boemel 
door de bollen

Het evenement Bloeiend Zijpe (5 april t/m 5 mei) heeft 
als doel iedereen – van heel dichtbij – te laten genieten 

van de kleurenpracht en fleurige bloembollenvelden.  
Zo rijdt de BloemBollenBoemel, die ook geschikt is voor 

minder validen, dwars door de velden. Ook is er een 
kunstexpositie tussen de bloemen, je kunt workshops 

fotografie, schilderen en creatief schrijven volgen  
of wandelen en fietsen kriskras over de  

fleurige velden. 

Pluk de dag!
Tussen de bloeiende bollenvelden 
in de polder van Anna Paulowna 
en Julianadorp ligt Floratuin 
Julianadorp. In deze bloeiende 
showtuin van 7000 m² is een 
bijzonder assortiment exclusieve 
en nieuwe soorten bloembollen te 
zien. Maak een wandeling door 
de showtuin, geniet van de 
bloembollen in bloei en bestel je 
bollen. In het najaar wordt de 
bestelling bezorgd met een  
duidelijke beschrijving en kun je 
gaan planten. Maar je gaat 
natuurlijk niet naar huis zonder 
eerst een gezellig bosje tulpen 
geplukt te hebben! 

1110 100%NL

Interview

Een dagje strand is leuk, een lang weekend is nog veel leuker.  
Beetje zwemmen, beetje bakken, gezellige dingen doen en dan  

’s avonds in de buurt overnachten, hoe relaxed is dat? We bezochten 
vijf topstranden voor kinderen in de Kop van Noord-Holland. 

Callantsoog
Welkom in een van de oudste en 
mooiste badplaatsen van Neder-
land. Het strand is hier wit, breed 
en gezellig. Tegen de duinen zijn 
verschillende leuke strandpaviljoens geplakt. En het levendige  
Callantsoog is letterlijk om de hoek. De winkels zijn er zeven dagen 
per week open en aan gezellige cafés en restaurants geen gebrek.

Op loopafstand van het strand vind je het kleinschalige 
Duynpark Het Zwanenwater. Daar slaap je in een sfeer-

volle lodge of een gave tipitent. De kinderen hebben alle ruimte om 
te spelen, en er is een ruime buitenplaats om lekker buiten te eten. 

Sint Maartenszee
Het schone strand van Sint Maartenszee ligt achter een 
breed duingebied. Leg die badhanddoeken gewoon ergens 
neer, je zult er niemand in de weg liggen. Met twee strand-
paviljoens in de buurt hoef je het duin de hele dag niet meer 
over. Maar niets staat je in de weg: de kinderen zullen vast 
blij zijn als jullie hen meenemen naar het Land van Fluwel.

Kamperen aan de voet aan de duinen, aan de kust 
of op de top van een duin; in Sint Maartenszee zijn 

verrassende campings te vinden. Bij Duincamping De Lepelaar 
kampeer je bijvoorbeeld wild tussen de duinrozen, in een 
duinpan of op de top van een duin. Geen plek is hetzelfde!

Groote Keeten
Zelfs op de warmste dagen zijn er nog genoeg stukjes 
Noordzeestrand waar je in alle rust van de zon kunt 
genieten. In de Kop van Noord-Holland heb je de stille 
stranden voor het uitkiezen. Bij Groote Keeten vind je  
het breedste strand in de regio, waar als vanzelf de 
ontspanmodus aangaat. Uitgebakken? Trakteer je gezin 
op het terras van strandpaviljoen ’t Klavertje Vier.

Tip: combineer je strandvakantie met een  
overnachting bij de boer. Bij Het Dijckhuis in 

Wieringerwerf slaap je in charmante hooiberghuisjes.  
De kinderen mogen de dieren aaien, broccoli oogsten  
en marsh mallows roosteren boven het kampvuur.  
Wedden dat ze als een blok in slaap vallen?

Julianadorp aan Zee
Al jaren staat de kustlijn bij Julianadorp aan Zee in de top 10  
van mooiste stranden van Nederland. Alleen al van het uitzicht op 
het duin word je kalm: om je heen wuivend helmgras en bossen, 
in het oosten wijdse akkers, en in het westen die prachtige  
Noordzee. Dat warme zand, het geruis van de zee en het vrolijke 
gekwetter van zandkastelen bouwende kinderen. Je zou eigenlijk 
het strand helemaal niet meer af willen.

Hoeft ook niet. Landal heeft negentig moderne strand-
huisjes (inclusief keuken) aan het strand van Julianadorp 

aan Zee gezet. ’s Avonds de zon in de zee zien zakken en de 
nieuwe dag vieren met een vroege duik. Zie je het voor je? 

We gaan naar
het strand!

1
2

3

4

Strandslag Duinoord
Het meest noordelijke zandstrand van onze westkust moet je echt even zoeken. Het heeft 
een parkeerplaats, een fietspad en beneden aan het duin ligt de gezellige beachclub 
Citadel. Wees eerlijk, meer hebben jullie ook niet nodig om te kunnen genieten van een 
ultieme stranddag. Of nou ja, een beetje zon, dat zou ook wel fijn zijn. Maar voor de 
rest: niets meer aan doen!

5
Land van Fluwel is een avonturenparadijs voor kinderen op loopafstand 
van het strand bij Sint Maartenszee. Ontdek de geschiedenis van de tulp, 
trek de stoute schoenen uit op het BloteVoetenPad, verleg de grenzen in 
het AvonturenSpeelParadijs en ga daarna lekker pannenkoeken eten.

Fort Kijkduin is in 1996 grondig gerestaureerd 
en daarna opengesteld voor publiek. Je vindt er 
een Noordzee-aquarium, een museum over de 
Stelling Den Helder en een zoölogische expositie, 
met onder meer het skelet van Chris de Potvis. 

In het dorpje Huisduinen vier je een ultiem familie-
weekend in het monumentale vakantiehuis  

De Branding. Het is geschikt voor maximaal acht personen  
en twee huisdieren, dus zelfs de goudvis en het konijn mogen 
mee! Met uitzicht op Lange Jaap, de vuurtoren die al 150 
jaar de (t)rots in de branding is voor Huisduinen en omstreken.

Win een week – van 28 juni t/m  
5 juli 2019 – met het hele gezin 

(max. 8 personen) in vakantiehuis 
De Branding van CAN  

Vakantiehuizen. Als je kans wilt 
maken, ga dan snel naar  
dagjeuitindekop.nl

Win!

Landgoed Hoenderdaell is een park van 64 hectare in de 
Kop van Noord-Holland. Je loopt er tussen diverse soorten 
dieren uit alle delen van de wereld, zoals apen, krokodillen, 
zebra’s, wolven, neusberen, leeuwen, tijgers en nog veel meer!  
Dagelijks is er een spectaculaire roofvogelshow. 

Kijk voor alle informatie over de locaties en uitjes op dagjeuitindekop.nl



 websitebezoek 1 feb 2019 t/m 31 jan 2020      

946.435
730.210 699.640

1.991.317

1.595.652

1.209.892 1.153.927

3.362.814

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Website bezoeken  Unieke bezoekers Nieuwe bezoekers Paginaweergaven 

2018 vs 2019

2018 2019

338.545
257.340 247.015

659.362
578.749

458.724 429.274

1.281.538

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Website bezoeken  Unieke bezoekers Nieuwe bezoekers Paginaweergaven 

voorjaar '18 vs voorjaar '19

2018 2019

326.367
260.385 247.030

753.460

482.513

375.022 345.022

1.112.458

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Website bezoeken  Unieke bezoekers Nieuwe bezoekers Paginaweergaven 

zomer '18 vs zomer '19

2018 2019

281.523
222.925 205.598

578.495
534.390

403.150 379.632

968.818

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Website bezoeken  Unieke bezoekers Nieuwe bezoekers Paginaweergaven 

najaar '18 vs najaar '19

2018 2019



GoogleAds  2019    

1 feb 2019 - 31 jan 2020

Klikken Vertoningen Doorklikken 
384.493 4.107.489 9,36%

AdWords NL
1 feb 2019 - 31 jan 2020

Klikken Vertoningen Doorklikken
126.368 1.644.220 7,69%

AdWords DE
1 feb 2019 - 31 jan 2020

Klikken Vertoningen Doorklikken
80.335 1.723.599 4,66%

AdWords  BE
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 GoogleAds display/video             

1 feb 2019 - 31 jan 2020

Klikken Vertoningen Doorklikken
540.573 35.377.189 1,53%

AdWords Display
1 feb 2019 - 31 jan 2020

Weergaven Vertoningen Interactie
437.395 1.023.881 42,72%

AdWords Video
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 facebook en instagram campagnes                  

1 feb 2019 - 31 jan 2020

Klikken Weergaven Bereik 
86.571 9.911.526 2.376.148   

Facebook en Instagram campagne



 influencer marketing               



Holland boven Amsterdam biedt een 

unieke combinatie van authentiek 

Hollands landschap. Langs drie kusten 

omringd door de zee. Met oude en nieuwe 

natuurgebieden. Met zichtbaar en tastbaar 

historisch (wereld)erfgoed waar verleden, 

heden en toekomst bijna logisch in elkaar 

over gaan. Die contrastrijke combinatie 

maakt elk bezoek aan Holland boven 

Amsterdam steeds weer tot een nieuwe, 

verrassende beleving. Een verrijkende 

ontdekkingsreis die de bezoeker raakt en 

waarvan je altijd iets mee terug naar huis 

neemt.

Verrijkend van Kust tot Kust


