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Het Perspectief Hanzesteden 2020-2025 is tot stand gekomen vanuit en in 
samenwerking met de Hanzesteden Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, 
Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen, Zwolle en hun marketingorganisaties, 
de provincies Gelderland en Overijssel, MarketingOost, Toerisme Veluwe 
Arnhem Nijmegen, Achterhoek Toerisme, NBTC Holland Marketing, 
ondernemers en overige Hanze betrokkenen. Dit perspectief is het resultaat 
van een uitvoerig cocreatieproces en het startpunt voor de gezamenlijke 
realisatie van de ambitie voor 2025.
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4HANZESTEDEN: CULTUUR ERFGOED HOTSPOTS VAN 2025   
 

Hanzesteden: Cultuur Erfgoed 
Hotspots van 2025

https://www.youtube.com/watch?v=lJvSkgH8fLo


Hanzesamenwerking 
anno 2019
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1  Samenwerkingsverband 
Hanzesteden 
De krachten bundelen en een vliegwiel creëren om meer bezoekers te verleiden een bezoek te brengen aan de mooie 
Hanzesteden Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen, Elburg en Harderwijk. Dat is het doel van 
het samenwerkingsverband Hanzesteden Marketing1. Al 24 jaar werken negen Hanzesteden in het oosten van Nederland 
samen onder het motto ‘Habeant Hansam Suam – Laat ons een Hanzeverbond sluiten’.

Maar nieuw is deze samenwerking 
niet. Al vierhonderd jaar lang werkten 
zo’n 200 Hanzesteden samen binnen 
een Europese Unie avant la lettre. 
Onze Nederlandse Hanzesteden zijn 
hierdoor gevormd. Ze hebben het 
Hanze-DNA van durf, pragmatisch 
denken en samenwerken en zijn 
sfeervolle trotse steden, verbonden 
door water. Met de Hanzegotiek van 
de Middeleeuwen nog zichtbaar en 
voelbaar, zijn de Hanzesteden een 
aantrekkelijk en onderscheidend 
product in Oost-Nederland.

HASSELT

HATTEM

KAMPEN
ELBURG

HARDERWIJK DEVENTER

ZUTPHEN

DOESBURG

ZWOLLE

1 Hanzesteden Marketing is onderdeel van stichting MarketingOost, de destinatie marketingorganisatie van Overijssel waar ook de negen Hanzesteden in Gelderland 

en Overijssel onder vallen.

De samenwerking tussen de Hanzesteden is succesvol. 
Dat	komt	onder	andere	door	de	efficiënte	manier	van	
samenwerken op vijf niveaus. Internationaal werkt 
Hanzesteden Marketing samen met NBTC Holland 
Marketing, waarbij we de Vlaamse en Duitse markt 
bewerken via de internationale Hanzestedenlijn. NBTC 
Holland Marketing zet in op het HollandCity concept 
en een spreidingsstrategie met dezelfde naam. Via 
aantrekkelijke verhaallijnen worden plekken in Nederland 
aan elkaar gekoppeld rondom een gemeenschappelijk, 
krachtig thema en rondom passies van bezoekers. Eén van 
deze thema’s is de Hanze. Nationaal werkt Hanzesteden 
Marketing samen met de provinciale campagnes Gelderse 
Streken en Visit Oost. De Hanzesteden functioneren 
daarbij als iconen. Hanzesteden Marketing coördineert 
de aanpak en zet deze aanpak door naar de lokale 
citymarketingorganisaties. Deze organisaties maken de 
lokale doorvertaling. 

Door de samenwerking op vijf niveaus is de samenwerking 
efficiënt	en	effectief.	We	maken	optimaal	gebruik	van	
elkaars bestaande netwerk en we bundelen de budgetten. 
Zo creëren we een multiplier in het bereik.

Duitsland & 
Vlaanderen 

nbtc

visitoost & 
gelderse streken

hanzesteden 
marketing

citymarketing

lokale
ondernemers

Hanze icoon

hanze dna 
coördinatie

middeleeuwse 
hanzestad 
profiel

product  
aanbod
arrangementen
gastvrijheid 
(taal)

Succesvol samenwerken op vijf niveaus
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Positieve flow: ontwikkeling en resultaten
De	afgelopen	vier	jaar	merken	we	een	duidelijke	positieve	flow	en	trots.	Niet	alleen	verloopt	de	samenwerking	succesvol,	
ook	worden	de	Hanzesteden	nog	zichtbaarder	vermarkt.	Tot	2016	lag	de	focus	vooral	op	de	nationale	markt.	Vanaf	2017	
hebben we de vermarkting uitgebreid met de internationale focus via de Hanzestedenlijn, die inspeelt op het sterk 
toenemende inkomend toerisme. 

De internationale kick-off van 
de Hanzestedenlijn vond plaats 
tijdens de Internationale Tourismus 
Börse in maart 2017 in Berlijn. 
Het was de officiële start van 
de meerjarige internationale 
marketingcommunicatiecampagne 
met als inzet het positioneren van de 
Nederlandse Hanzesteden als must 
see in België (Vlaanderen) en Duitsland 
(Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen). 
Voor Nederland de grootste markten 
als het gaat om internationaal 
toerisme en voor de Hanzesteden de 
meest kansrijke markten.

Sindsdien bewerken we de Belgische en Duitse markt intensief met activiteiten op het gebied van pers en PR, 
consumentencampagne	(offline,	online	en	social	media)	en	tradeactiviteiten.	We	positioneren	de	Hanzesteden	nationaal	
én	internationaal	als	geheel,	maar	ook	als	individuele	steden	op	basis	van	hun	eigen	DNA	en	profiel.	Nationaal	zetten	we	
het thema Hanze steeds meer neer als één van de iconen van de provincies Gelderland en Overijssel. 



Tijdens	het	startjaar	van	de	internationale	campagne,	2017,	
vormden de internationale Hanzedagen in Kampen een 
belangrijke trigger. Zowel nationaal als internationaal was 
er	veel	aandacht	voor	dit	levendige	event.	We	hebben	
de internationale Hanzedagen ingezet voor een sterke 
koppeling met de andere Hanzesteden. Hiermee kreeg 
de Hanzestedenlijn al in het eerste campagnejaar een 
krachtige impuls.

Inmiddels kijken we terug op twee jaar internationaal 
campagne voeren met duidelijk zichtbare resultaten. De 
grootte van het bereik en de toename van het aantal 
gasten uit België en Duitsland en van de overnachtingen 
zijn duidelijk merkbaar in de steden.

HANZESAMENWERKING ANNO 2019

      
Relevante doelgroepen 
(traditionals en postmoderns) 
worden aangesproken met 
gerichte boodschappen via 
relevante kanalen; het gehele 
jaar met afwisseling van 
thema’s zodat de doelgroep 
geïnspireerd raakt en blijft.

8

‘We zien in onze winkel en tabaksfabriek in het historische centrum 
van Hanzestad Kampen een duidelijke stijging van het aandeel Duitse 
bezoekers. De Hanze is bij de Duitsers erg bekend, dat draagt zeker 
bij aan het bezoek. De tabaksfabriek is ontstaan vanuit de vroegere 
verbinding met andere Duitse Hanzesteden, dat vinden zij interessant. 
De Duitsers hebben een grote interesse in het ambacht en besteden 
vaak ook meer dan de gemiddelde Nederlandse gast. We vinden het 
daarom erg leuk dat de Duitse gasten ons, mede dankzij gerichte 
marketing, beter weten te vinden.’

- Thomas Klaphake,    
 directeur De Olifant

‘‘

’’
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In de prijzen
De Hanzesamenwerking loont 
én wordt gewaardeerd. Zo is 
de samenwerking in februari 
2018 beloond met de Netwerk 
Citymarketing Award en in november 
2018 met de NRIT Zet je regio op de 
kaart award. 
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Begin 2020 presenteren we de resultaten over de bekendheid en het potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in 
Vlaanderen	en	Duitsland.	Eind	2016	en	begin	2017	hebben	we	hiervoor	een	nulmeting	verricht.

Compacte weergave resultaten (bereik) 

Online potentieel bereik 
NL, DU, BE

Offline potentieel bereik
NL, DU, BE

Bestedingen in 
Hanzesteden (alleen verblijf 
geen dagtoerisme)

Overnachtingen in 
Hanzesteden

Inkomende overnachtingen 
Gelderland

2016 2017 2018

Aantal banen  
(arbeidsplaatsen) in sector 
recreatie en toerisme

3 miljoen

14 miljoen

€30.369.000,-

615.000 (waarvan 
16% inkomend 
toerisme)

1.243.000 (22% groei 
in 2 jaar) 

949.000 (50% groei 
in 2 jaar)

12.730

20 miljoen

14 miljoen

€43.920.000,-

645.000 (waarvan 18% 
inkomend toerisme)

1.586.000 (27% groei) 

1.126.000 (24% groei)

13.380 

21,5 miljoen

15 miljoen

€44.300.000,-

660.000 (waarvan 
19% inkomend 
toerisme)

1.785.000 (13% groei)

1.231.000 (9% groei)

14.040

Inkomende overnachtingen 
Overijssel

- Naam

‘Wij merken op de Elburgse terrassen dat er een 
substantiële toename van Belgische en Duitse gasten 
is, een mooi resultaat van de Hanzesamenwerking.’

- Gerrit-Jan Vos, eigenaar Restaurant De Haas,     
  Brasserie Aan de Gracht, Stadsbrouwerij Vos



‘De Hanzebroden gaan als warme broodjes. Toeristen zijn 
erg nieuwsgierig naar de smaak van het Hanzebrood. 
Elke dag staat er een schaaltje met stukjes om te proeven. 
Een veelgehoorde reactie is ‘Mmmmmm dat is lekker!’ 
Geen droog brood, maar lekker smeuïg en gevuld met 
rozijnen, suiker en diverse kruiden en specerijen die in de 
Hanzetijd verscheept werden door koggen over de IJsel. 
Het lekkernij valt ook goed in de smaak bij onze Vlaamse 
en Duitse gasten. Met een Hanzebrood keren zij huiswaarts 
om thuis nog even na te kunnen genieten van een mooie 
dag in Hanzestad Doesburg.’

- Kitty de Wolf, eigenaar Hans   
 Ouderwets Lekker

- Wies Dull, eigaenaar Zwolle Tourist 
Info en Zwolse Balletjeshuis

‘We merken een enorme groei van het aantal buitenlandse 
gasten. Met name Duitsers, maar ook Vlamingen. Een 
jaar of drie geleden hadden we die bezoekers echt nog 
niet. De Duitsers komen naast stadsbezoek, ook veel om 
te fietsen in combinatie met een bezoek aan de stad. Het 
afgelopen jaar hebben we ook duidelijk meer groepen met 
Duitse toeristen gehad via georganiseerde busreizen. Het 
is opmerkelijk dat de Duitsers dol zijn op de Hanzehistorie. 
Ze hebben veel meer interesse in de historie van de stad 
dan de Nederlandse bezoekers. Het is leuk om meer over 
de historie van je eigen stad te vertellen!’

‘‘

’’Verdere versterking
Eind 2018 werd de samenwerking nog verder versterkt door de toezegging van de EU Interreg subsidie voor het project 
Grensoverschrijdende samenwerking Hanzesteden. Veertien Hanzesteden in Duitsland en Nederland gaan vanaf 2019 
gedurende drie jaar met elkaar samenwerken met het gezamenlijke doel om de Hanzebeleving bij zowel de bezoeker 
als de inwoner te versterken. Hiervoor ontwikkelen we onder meer nieuwe, grensoverschrijdende producten voor het 
toeristische, recreatieve bedrijfsleven, de steden en hun achterland.  

Kortom, de Hanzesteden zijn niet meer weg te denken als destinatie op de Nederlandse toerismekaart. De Hanzesteden 
zijn en vormen een kansrijke bestemming in Oost-Nederland en de samenwerking staat en smaakt naar meer. 
Maar de wereld van het toerisme transformeert de komende jaren. Een duidelijk integraal perspectief is noodzakelijk om 
de mooie resultaten voort te zetten.

HANZESAMENWERKING ANNO 2019 10

- Wies Dull, eigenaar Zwolle Tourist Info    
  en Zwolse Balletjeshuis



Toekomstperspectief 
bestemming 
Nederland



2 Perspectief bestemming NL 2030 
en regionale doorvertaling

TOEKOMSTPERSPECTIEF BESTEMMING NEDERLAND

Visie op de bestemming Nederland
Op de eerste nationale Toerisme Top in oktober 2018 heeft NBTC Holland Marketing met haar partners Perspectief 2030 
gelanceerd. Dit is een nieuwe visie op de bestemming Nederland, waarin het welzijn van alle Nederlanders een centrale 
rol speelt. De toerismesector groeit hard. Nederland verwacht richting 2030 een groei van minimaal 50% van het aantal 
internationale toeristen. Ook het aantal binnenlandse toeristen zal naar verwachting tot 2030 nog fors doorgroeien.
Die verwachte groei biedt grote kansen, maar zorgt tegelijkertijd ook voor knelpunten. Zo geldt voor veel plaatsen in 
Nederland	dat	ze	nog	onvoldoende	profiteren	van	toerisme,	terwijl	de	drukte	op	andere	plaatsen	overlast	veroorzaakt.	

Prognose groei toerisme

Actie noodzakelijk
Om bezoekersstromen te kunnen beheersen en de kansen die toerisme biedt, te verzilveren, is actie noodzakelijk. De 
komende tien jaar vragen om een andere aanpak dan de afgelopen tien jaar. In plaats van bestemmingspromotie is het 
tijd	voor	bestemmingsmanagement.	Er	is	een	nieuwe	aanpak	nodig	om	ervoor	te	zorgen	dat	alle	Nederlanders	profiteren	
van toerisme, zowel bewoners, bezoekers als bedrijven. Een aanpak waarbij toerisme wordt ingezet als middel om bij te 
dragen aan het oplossen van grotere maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op de welvaart en het welzijn 
van alle Nederlanders. 

De	belangrijkste	thema’s	zijn:

 Versterken van de Nederlandse identiteit
 Vergroten van de leefbaarheid
 Realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen

 Creëren van werkgelegenheid

In alle thema’s komen de belangen van verschillende stakeholders samen. Om Nederland als bestemming 
toekomstbestendig te ontwikkelen is het noodzakelijk om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan het gedeelde 
belang van deze stakeholders. Daarom moeten bestuurders, bedrijven en bewoners samen aan de slag en investeren. Dit 
zodat	iedere	Nederlander	profijt	heeft	van	toerisme.	En	zodat	Nederland	ook	in	2030	een	land	is,	waarin	we	met	plezier	
wonen,	werken	en	recreëren,	waar	bezoekers	zich	welkom	voelen	en	waar	ondernemers	kunnen	floreren.

12

25 miljoen

31 miljoen

2018

2030

19 miljoen

29 miljoen

2018

2030

Binnenlandse toeristen Internationale toeristen

http://www.perspectief2030.nl 
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Vijf punten van aandacht
Om	de	ambitie	dat	iedere	Nederlander	in	2030	profijt	heeft	van	toerisme	te	realiseren,	staan	de	volgende	vijf	
strategische	prioriteiten	centraal:

1. Lusten en lasten in balans – meer lusten dan lasten 
Het vergroten van de lusten van toerisme voor alle Nederlanders en de bewustwording daarvan. En het beperken van 
de lasten tot een aanvaardbaar minimum.

2. Nederland overal aantrekkelijk 
Verbetering van het huidige aanbod en ontwikkelen van nieuw aanbod. Onbekende gebieden meer in de spotlights 
plaatsen. Andere bezoekers naar andere plekken in Nederland trekken, waar mogelijk op andere momenten.

3. Toegankelijk en bereikbaar - eenvoudig te bereiken steden en streken 
Een integrale benadering voor lucht-, spoor-, weg- en waterverkeer. Inzet op duurzame mobiliteitsoplossingen voor een 
optimale bereikbaarheid, die aansluiten bij de behoeften en het gedrag van bezoekers en bewoners.

4. Verduurzaming moet - leefomgeving met minder verspilling en vervuiling 
Het verduurzamen van de bezoekerseconomie, het circulair omgaan met grondstoffen, het voorkomen van vervuiling en 
verspilling en het  minimaliseren van de CO2-uitstoot. 

5. Een gastvrije sector - een gastvrij Nederland
Investeren in het imago, de professionaliteit en de aantrekkelijkheid van de toeristische sector als werkgever.
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Professionaliseren en investeren
De toeristische sector heeft grote impact op de samenleving en deze zal in de toekomst alleen maar groter worden. Het 
is daarom van groot belang om extra te investeren en verder te professionaliseren. Zo wordt er samen voor gezorgd dat 
bezoek een nog waardevollere bijdrage levert aan het welzijn en de welvaart in Nederland. Om dat te realiseren moet 
aan	een	aantal	randvoorwaarden	worden	voldaan:	

A. Beleidsprioriteit: organisatie en regie professionaliseren
Toerisme verdient het om beleidsprioriteit te worden. Er is behoefte aan een cross-sectoraal toerismepact, waarbij spelers 
in de bezoekerseconomie met elkaar in actie komen om het perspectief te concretiseren. Daarbij heeft de overheid 
een nadrukkelijke rol. De complexiteit en horizon van de opgaven vragen om verbindingen tussen beleidsterreinen. De 
noodzaak en meerwaarde van onafhankelijke, landelijke coördinatie en doorzettingskracht moet worden onderkend! 

B. Extra investeren
Er	moet	extra	geïnvesteerd	worden	in	(gebieds)ontwikkeling,	innovatie,	samenwerking	en	beleid.	Dit	vergt	publiek-
private investeringen, gekoppeld aan concrete projecten. Rijk, provincies, ondernemers en marketingorganisaties moeten 
samen invulling geven aan een landelijke actie- en investeringsagenda en hier samen de schouders onder zetten. 

C. Data en inzicht genereren
Er	is	behoefte	aan	actuele,	volledige	en	nieuwe	data.	Er	moet	een	(onafhankelijke)	data-alliantie	voor	toerisme	ontwikkeld	
worden, waarin op regionaal en landelijk niveau bestaande data en kennis gedeeld worden. Met aanvullend onderzoek 
kan ontbrekende data worden verzameld.

Aanpak regionale doorvertaling 
Perspectief bestemming NL 2030 is een belangrijk kader voor de 
verdere ontwikkeling van bestemmingen in Nederland. Vanuit dit 
kader is een aanpak ontwikkeld om de regionale doorvertaling vanuit 
dit perspectief te maken. Het Perspectief Hanzesteden 2020-2025 is 
een doorvertaling op basis van deze aanpak.

14
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De genoemde ambitie is de basis. Hoe kan toerisme bijdragen aan regionale en lokale maatschappelijke uitdagingen? 
Onderzoek en data vormen de grondslag voor de verdere doorontwikkeling van een bestemming. Op basis hiervan 
maken we keuzes op het gebied van branding, aanbodinnovatie en vraagontwikkeling. Ook Perspectief Hanzesteden 
2020-2025 is vanuit dit kader verder uitgewerkt.

 

Ambitie

Onderzoek & Data

Merkontwikkeling 
 & merkmatching

Aanbodtoets- en 
aanbodontwikkeling Vraagontwikkeling

• Analyse 

• DNA / Identiteit 

• Onderscheidende

 positionering

• Merkkompas

• Beleving   

• Verblijf 

• Mobiliteit

• Human capital &   

 gastvrijheid

• Duurzaamheid

• Toolbox  

• Doelmarkten

• Doelgroepen 

• Marketing-

 communicatie

Duidelijk profiel Relevant aanbod Waardevolle bezoekers 

Organisatie

1

2

3 4 5

6

Regio Perspectief - Actie & Investeringsagenda 7

Aanpak regionale doorvertaling Perspectief bestemming NL 2030
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3 Ambitie Hanzesteden(regio)

Perspectief Hanzesteden 2020-2025, Actie- en investeringsagenda

We	willen	kansen	verzilveren	en	we	willen	tegelijkertijd	groeiende	bezoekersstromen	beheersen.	Om	de	Hanzesteden	met	
een krachtige, economische groeiambitie te laten verduurzamen is actie nodig. Juist nu! 

Het is noodzakelijk om te blijven investeren in de 
vrijetijdseconomie en in destinatiemanagement. Dan 
kan immers de regionale economie draaien en kan de 
vrijetijdseconomie ook een essentiële bijdrage leveren 
aan de vitale leefomgeving en de groei van trots in stad 
en regio. Met uiteindelijk als doel een betere kwaliteit 
van leven voor bewoners van de Hanzesteden en de 
omgeving. Dan kunnen we werken aan het versterken van 
kwaliteitstoerisme.	Waarbij	de	lusten	van	toerisme	groeien.	
En waarbij we overtoerisme tegengaan door actief in te 
zetten op visitormanagement.

Destinatiemanagement laat economie, vitale leefomgeving 
en trots in beweging komen

Maatschappelijke uitdagingen
Waarom	toerisme?	Dat	is	een	belangrijk	vraagstuk	bij	de	uitwerking	van	het	Perspectief	Hanzesteden	2020-2025.	Wat	zijn	
de grootste maatschappelijke uitdagingen voor de Hanzesteden en de regio en hoe kan toerisme daar aan bijdragen? 

Wanneer	we	vanuit	een	brede	economische	context	kijken	naar	de	Hanzestedenregio,	dan	zien	we	een	grote	
economische groeiambitie2 met als randvoorwaarde behoud van identiteit en een excellente leefomgeving. 
De gastvrijheidseconomie draagt nu al bij aan de economische groeiambitie. De bestedingen in de Hanzesteden komen 
in	2018	al	uit	op	meer	dan	€	44	miljoen	(CBS,	2019).	Landelijk	is	er	€	87,5	miljard	uitgegeven	in	de	toerismebranche,	
waarvan € 32,5 miljard door de buitenlandse toerist. Daarmee is de sector Recreatie en Toerisme, met 4,4% van de 
Nederlandse	economie	(bijna	800.000	banen),	een	sector	van	belang	en	bijvoorbeeld	groter	dan	Visserij,	Landbouw	
en de bouw. 

Dat een excellente leefomgeving van groot belang is als voorwaarde voor economische groei wordt onderstreept door de 
eeuwenoude Hanzewaarden. 

De oude Hanzewaarden: ondernemerschap, 
verbondenheid en samenwerking, durf en 
lef, burgerzin en gemeenschapszin. De 
internationale handel tussen de tweehonderd 
Hanzesteden bracht niet alleen economische 
voorspoed maar vooral ook een vitale 
maatschappij en dus goed onderwijs, 
gezondheids- en ouderenzorg, kunst en 
cultuur, rechtspraak en spiritualiteit (Moderne 
Devotie). Een belangrijke Hanzewaarde is de 
bereidheid tot consensus en samenwerking 
tussen overheid, werkgevers en werknemers.

2 De regio Zwolle zet in op kunststoffen, E-Commerce, Health en Agri/Food, de Stedendriehoek op Cleantech, de regio Arnhem-Nijmegen op Food, Health, Energy en 

duurzaamheid en de Achterhoek is een groeiregio voor Smart Industry.

17



Maatschappelijke	uitdagingen	Hanzesteden	(vanuit	coalitieakkoorden	en	beleidstukken	gemeenten	en	provincies)	waar	
toerisme	een	mogelijke	bijdrage	aan	kan	leveren	zijn	in	onderstaande	tabel	weergegeven:

Perspectief Hanzesteden 2020-2025, Actie- en investeringsagenda

Maatschappelijke uitdaging Mogelijke bijdrage toerisme 

Versterken economie

Arbeidsmarktpotentieel 
en aantrekken talent

Duurzaamheid

Vitale leefomgeving

Behoud en economisch 
vermarkten erfgoed

Versterken trots op 
identiteit van de stad

Economische	waarde:	
•	 groei	toerisme	levert	inkomsten	(BNP,	banen)
• groei toerisme levert werkgelegenheid
• doelgroepkeuze en verlengen seizoen zorgen voor hogere bestedingen  
 en jaarrond bestedingen 

•	 meer	focus	op	jaarrond	banen	voor	MBO-gekwalificeerd	personeel	door		
 mogelijke inzet op jaarrond toerisme
• cultureel erfgoed en dynamiek in de Hanzesteden helpen bij het   
 aantrekken talent

• door duurzaam vervoer, duurzaam verblijf, klimaatneutrale belevingen  
 kan toerisme een extra bijdrage aan duurzaamheidsbeleid leveren 
• vermindering CO2-uitstoot	door	keuze	doelgroepen,	markten	(dichtbij)		
 en activiteiten 
• E-ontwikkeling (oplaadpalen; inzet op faciliteiten en netwerk elektrisch  
	 vervoer)

•	 behoud	en	uitbreiding	voorzieningen	(winkels,	restaurants	etc.),	ook		
 voor eigen inwoners
• inkomsten toerisme worden ingezet voor leefbaarheidsdoelen
•	 vergroten	trots	op	(binnen)stad
•	 vergroten	dynamiek	(levendigheid)	en	aantrekkelijkheid	(versterken			
	 authenticiteit,	stimuleren	kunst	en	cultuur)	van	de	(binnen)stad
•	 toerisme	als	middel:	aantrekkelijk	verblijf	inspireert	om	te	gaan	wonen/	
 werken/investeren 

• herbestemming van leegstaand erfgoed en medegebruik panden   
	 voor	bezoekersdoeleinden	(bijv.	bezoekcentra,	activiteitontwikkeling)	en		
	 doorontwikkeling	voorzieningen	(bijv.	Hanzerestaurants)	
• extra inkomsten die bijdragen aan instandhouding en onderhoud   
 bijzondere plekken en economisch rendement erfgoed

• zichtbaarheid DNA en verhaal van de stad (productontwikkeling en   
	 uitdragen	identiteit)
• stimuleren gezamenlijk uitdragen van trots
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Verbinding en 
wisselwerking stad en 
platteland

Bereikbaarheid • door verbetering infrastructuur en voorzieningen die ook lokale   
	 inwoners	ten	goede	komt	(bv	parkeervoorzieningen,	routestructuren	etc.)

• toeristische productontwikkeling gericht op gecombineerde  
 producten dragen bij aan sterkere verbinding (routestructuren,   
	 activiteitontwikkeling	platteland)
• stimuleren combinatiebezoek steden inclusief bijbehorende   
 productontwikkeling leidt tot meer beleving in de natuurrijke gebieden  
 tussen de steden
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We	doen	dit	vanuit	de	krachtige,	eeuwenoude	Hanzewaarden:	ondernemerschap,	lef,	samenwerking	en	
gemeenschapszin. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan economische groei in en om de Hanzesteden, 
een excellente vitale leefomgeving en trots op de stad. Een sterke verbinding tussen de steden en het achterland is 
daarbij een meerwaarde.

Doelstellingen
Door	inzet	op	duurzaam	jaarrond	cultuur	erfgoed	toerisme	willen	we	de	volgende	doelstellingen	realiseren:
•	 40%	groei	bestedingen	(dag-	en	verblijfsbezoekers)	van	bezoekers	in	Hanzesteden(regio)	in	2025	t.o.v.	2019
•	 15%	toename	aantal	banen	(arbeidsplaatsen)	in	sector	Recreatie	&	Toerisme	in	de	Hanzegemeenten	in	2025	t.o.v.	2019
•	 Versterking	trots	van	de	bewoners	van	de	Nederlandse	Hanzesteden	(concretisering	volgt	na	nulmeting	eind	2019)

AMBITIE 
Iedere Hanzestedeling ervaart in 2025 profijt van toerisme. We ontwikkelen onze Hanzesteden 
tot de duurzame, jaarrond cultuur erfgoed hotspot waar we met recht trots op zijn.

Ambitie en doelstellingen Hanzesteden 2025
Waar	willen	we	in	2025	met	de	Hanzesteden	staan?	
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4 Actie- en investeringsagenda 
2020-2025
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Om	de	ambitie	en	de	doestellingen	te	realiseren	is	doorontwikkeling	van	de	destinatie	Hanzesteden(regio)	noodzakelijk.	
Daarom is de komende jaren een bredere aanpak essentieel. Een aanpak die gericht is op bestemmingsmanagement. Die 
deels een ontwikkelende en uitvoerende rol ondersteunt, en deels een faciliterende rol. Meer inzet en middelen moeten 
worden gealloceerd aan onderzoek en data, branding en aanbodontwikkeling. Uiteraard blijft het ontwikkelen van de 
vraag door middel van marketingcommunicatie een integraal onderdeel.

  Onderzoek en data vormen de basis van alle activiteiten. Op basis hiervan maken we keuzes op het gebied   
 van branding, aanbodinnovatie en vraagontwikkeling. 

 Branding versterkt het huidige merkkader en vormt de basis voor aanbodinnovatie en vraagontwikkeling.

 Aanbodontwikkeling is essentieel om de juiste doelgroep aan te trekken naar wenselijke locaties.

 Vraagontwikkeling blijft belangrijk om de gewenste bezoekersstromen aan te trekken. De data die verkregen   
 wordt uit marketingcommunicatie-activiteiten, zijn een bron voor alle activiteiten.

Binnen elk werkdomein zetten we voor de komende jaren acties in vanuit een integrale aanpak. Tot nu toe werden 
nationale	marktbewerking,	internationale	marktbewerking	(verhaallijn)	en	Interreg	als	aparte	trajecten	en	projecten	
ingezet. In dit Perspectief staat de integrale benadering centraal. In onze agenda komen acties, investeringen en 
financiering	duidelijk	samen,	ze	worden	integraal	in	beeld	gebracht.	Zo	ontstaat	een	optimale	basis	voor	de	doorvertaling	
van het perspectief naar lokaal beleid.



Acties onderzoek en data
Investering 2020-2025 
(in euro’s)

110.000

50.000

30.000

190.000

1.980.000

1. Uitbreiding data op niveau Hanzesteden en regio (data bezoekers   
	 (incl.	profiel),	bestedingen	en	werkgelegenheid)

2.	Inzicht	in	(toekomstige)	vraag	doelgroep	gekoppeld	aan	customer		 	
 journey door bezoekersonderzoek

3. Inzicht trots bewoners Hanzesteden door bewonersonderzoek

Totaal

Onderzoek en data
Onderzoek en data vormen de grondslag voor de verdere doorontwikkeling van de Hanzesteden als bestemming, maar 
dragen	ook	bij	aan	de	bewustwording	van	het	belang	en	het	draagvlak.	We	willen	toekomstbestendig	zijn,	daarom	is	het	
essentieel dat we vraaggestuurd kunnen ontwikkelen op basis van data en inzichten.
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Branding
In 2016 hebben we de gezamenlijke positionering van de Hanzesteden en de positionering per stad ontwikkeld en 
vastgelegd. In 2019 hebben we deze positionering onder de loep gelegd en versterkt. Onderdeel van dit traject is de 
doorontwikkeling van de merkengids inclusief de toolkit. Daarnaast hebben we de implementatie van de positionering 
verder geactiveerd.



Naast de versterking van de positionering hebben we in 2019 onderzoek gedaan naar het historisch narratief en is een 
verkenning gedaan naar de doorontwikkeling van het narratief. Vanuit de versterkte positionering en het narratief hebben 
we het merk Hanzesteden verder doorontwikkeld. Ook zijn de voorwaarden voor uitbreiding van het aantal steden binnen 
het	samenwerkingsverband	vastgelegd:	een	uitwerking	van	de	kwaliteitseisen	en	criteria	op	het	gebied	van	decor,	duiding	
en	dynamiek	is	het	resultaat	(zie	bijlage).	Het	merkkader	en	het	narratief	inclusief	eisen	en	criteria	voor	toetreding	vormen	
de basis voor de verdere aanbodinnovatie en vraagontwikkeling.  

Aanvullend	op	de	activiteiten	die	in	2019	zijn	verricht,	zijn	de	volgende	acties	wenselijk	in	de	komende	periode:

Acties branding Investering 2020-2025 
(in euro’s)

525.000

525.000

1. Contentontwikkeling conform merkkader Hanzesteden inclusief   
 doorvertaling content online en pers/PR

Totaal
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Aanbodontwikkeling
De	(door)ontwikkeling	van	internationaal	onderscheidend	aanbod	is	van	groot	belang,	willen	we	als	destinatie	verder	
doorgroeien en een verdere bijdrage leveren aan de vitaliteit en dynamiek van de steden. Doorontwikkeling van het 
bestaande aanbod is nodig, maar ook het ontwikkelen van nieuw aanbod en de inzet op gastvrijheid. Niet alleen voor de 
bezoekers maar ook voor de bewoners. Dat wil zeggen placemaking op basis van de eigen sterke identiteit, positionering 
en vraag. Belangrijk in dit proces is de co-creatie met bezoekers, ondernemers en bewoners. Daarbij is duurzaamheid de 
basis	van	de	gehele	(door)ontwikkeling.

Acties aanbodontwikkeling Investering 2020-2025 
(in euro’s)

Borging en toegankelijkheid historisch decor en zichtbaarheid 
Hanzeverhaal 
1a. Verkenning herbestemming historisch erfgoed 
1b. Digitale zichtbaarheid Hanzeverhaal (AR/VR) 

Iconische trekker van nationaal en internationaal belang
2. Verkenning en haalbaarheidsstudie internationaal Hanze Experience

Visitormanagement
3.Verkenning mogelijkheden visitormanagement op basis van benchmark  
 (bv Giethoorn, Marken, Kinderdijk)

Strategische programmering
4a. Verkenning opwaardering bestaande en ontwikkeling nieuwe   
 evenementen en programmering
4b. Verkenning blockbusters waaronder themajaar Hanze 2022 en Culturele  
 Hoofdstad 2033 

Ontwikkeling/doorontwikkeling kansrijke 
productmarktcombinaties stad en regio gericht jaarrond beleving 
5. Inzet aanbodcoördinator voor ondersteuning op lokale    
 productontwikkeling en initiatie bovenlokale productontwikkeling
 
Excellente gastvrijheid met
sterke aandacht voor bewoners
6a. Inspiratiesessies gastvrijheid ondernemers
6b. Stimuleringsregeling meertalige infovoorziening
6c. Ambassadeursprogramma bewoners

Versterking voorzieningen bereikbaarheid (parkeren, 
oplaadpunten, routing en wayfinding)
7a. Binnen stad
7b. Tussen de steden (internationale Hanzefietsroute) inclusief vier Duitse  
 Hanzesteden

Totaal

190.000

50.000

15.000

50.000

300.000 

200.000

pm
290.000

1.095.000
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Vraagontwikkeling 
De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de promotie van de Nederlandse Hanzesteden als must see voor nationale 
en	internationale	bezoekers.	We	hebben	een	meerjarige	marketingcommunicatiecampagne	gelanceerd	in	Nederland,	
België	en	Duitsland.	Dit	wordt	gecontinueerd	en	aangevuld	met	influencer	marketing	worldwide	met	een	focus	op	
scherpere	doelgroepkeuzes	en	spreiding	(tijd	en	ruimte),	gebaseerd	op	data	en	inzichten.	We	hebben	tevens	aandacht	
voor de kansen van een verdergaande internationale samenwerking via het Hanzeverbond. 

Acties vraagontwikkeling Investering 2020-2025 
(in euro’s)

Nationale en internationale marketingcommunicatie
1a. Digitale marketing en social media
     - Website
     - Social media

1b. Doelgroepcampagnes 
     - Nederland
     - Nordrhein Westfalen / Niedersachsen 
     - Vlaanderen
     - Influencer marketing worldwide 

1c. Verkenning kansen internationale samenwerking (via Hanzeverbond) op 
het gebied van gezamenlijke marketing en communicatie

Totaal

1.980.000

1.980.000
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5 Samen aan de slag 
en financiering
Belangrijkste Hanzewaarde 
Samenwerken is een van de belangrijkste Hanzewaarden. Misschien wel de belangrijkste. Het is de kracht achter het 
succes	en	de	trots.	We	kunnen	met	recht	stellen	dat	zonder	samenwerking,	op	welk	niveau	dan	ook,	de	successen	er	in	
deze mate niet waren geweest. 

Blijven investeren in de Hanzesteden betekent dan ook blijven investeren in samenwerken op meerdere niveaus. 
Samenwerken met ondernemers en bewoners binnen de stad, samenwerken tussen de steden en regio’s en samenwerken 
op nationaal en internationaal niveau. Er is een extra, zeer essentiële investering nodig voor het samenwerken met andere 
domeinen zoals cultuur, erfgoed, duurzaamheid en communicatie. Het verder doorontwikkelen van de Hanzesteden is een 
gezamenlijke opgave, waarvoor een integrale aanpak met integrale samenwerking noodzakelijk is.

Lokale implementatie maakt het verschil
Samenwerken op verschillende niveaus heeft ook lokaal effect en consequenties. Het is essentieel dat het Perspectief 
Hanzesteden wordt doorvertaald naar het lokale en regionale beleid van provincies, gemeenten en marketingorganisaties. 
De ambitie en actie- en investeringsagenda van Perspectief Hanzesteden moet immers ook op lokaal niveau worden 
geïmplementeerd. Alleen dan wordt op basis van de eeuwenoude Hanzewaarden HET verschil gemaakt voor de 
Hanzesteden als destinatie binnen de bestemming Nederland. 

Effectieve organisatie
In de afgelopen periode was de organisatie- en overlegstructuur separaat gekoppeld aan de reguliere activiteiten 
en nationale marktbewerking van Hanzesteden Marketing en daarnaast aan de internationale verhaallijn 
Hanzesteden.	Deze	structuren	gaan	we	integreren	zodat	een	effectieve	en	efficiënte	organisatie	ontstaat.

Bestuurlijk overleg Hanzesteden

Ambtelijk overleg +
Raad van Advies Hanzesteden

Stuurgroep 
Hanzesteden

Werkgroep
Hanzesteden
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We	hebben	als	negen	Hanzesteden,	provincies	Gelderland	en	Overijssel,	NBTC	Holland	Marketing	en	bedrijfsleven	
gezamenlijk de intentie uitgesproken om te investeren in Perspectief Hanzesteden 2020-2025.

Investering en financiering

Actieagenda Investering 2020-2025 
(in euro’s)

Onderzoek en data

Branding

Aanbodontwikkeling

Vraagontwikkeling

Projectmanagement

Totaal

190.000

525.000

1.095.000

1.980.000

700.000

4.490.000



Tot slot
Het voorliggende Perspectief Hanzesteden vormt de leidraad voor de komende jaren. Met dit perspectief hopen we met 
de gezamenlijke stakeholders met trots bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van onze prachtige Hanzesteden. De 
Hanzesteden; de cultuur erfgoed hotspot van het jaar 2025!
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BIJLAGE: Criteria toetreding 
Hanzesteden Marketing

30BIJLAGE

Achtergrond
Al 24 jaar werken de negen Hanzesteden in Nederland rondom de IJssel/Veluwe met elkaar samen in het 
samenwerkingsverband	Hanzesteden	Marketing.	En	niet	zonder	succes.	We	zien	een	duidelijke	groei	in	aandacht	en	
naamsbekendheid van de Hanzesteden in Nederland. De Hanzesteden zijn niet meer weg te denken als destinatie 
in Nederland. Binnen het bestuurlijk overleg Hanzesteden Marketing is afgesproken dat toetreding van ‘nieuwe 
Hanzesteden’ alleen interessant is voor het samenwerkingsverband, als deze nieuwe steden ook een meerwaarde kunnen 
bieden aan de huidige negen participerende steden. Om een goede afweging te kunnen maken hebben we er behoefte 
aan om te kunnen toetsen aan criteria. 

Hanzecriteria
Bij de toetsing voor toetreding tot het samenwerkingsverband Hanzesteden Marketing maken we gebruik van 
toetsingscriteria, waarbij vooral vanuit het perspectief van de consument wordt gekeken of de desbetreffende Hanzestad 
voldoet aan de verwachting die de consument in zijn/haar hoofd heeft van een Hanzestad. Dit omdat we de kwaliteit en 
kracht van de Hanzesteden hoog willen houden.

We	vinden	de	volgende	toetsingscriteria	hierbij	essentieel:

Figuur 1: Hanzecriteria



1. DNA Hanze
Het	DNA	van	de	Hanze	(pragmatisme,	samenwerken,	internationale	oriëntatie	en	lef)	is	nog	steeds	voelbaar	in	de	steden	
en vormt de basis voor de Hanzebeleving in de steden. Er is een ‘waarachtig’, interessant en authentiek verhaal te 
vertellen over de stad als Hanzestad. De stad heeft in de Hanzetijd volop meegedaan in de Hanze.

2. Historisch decor

Het	historische	erfgoed	(Hanzegotiek,	Middeleeuwse	poorten,	stadsgrachten	en	stadsmuren)	zorgt	voor	het	decor	van	
de beleving in de stad. Voor een kwalitatief hoogwaardige beleving heb je het historische decor nodig om je belofte aan 
je	gast	(historische	handelssteden)	waar	te	maken.	Dit	criterium	is	verreweg	het	belangrijkste	criterium	en	is	een	absolute	
voorwaarde! 

Een externe commissie van Hanze en of merkdeskundigen checken aan de hand van aanvullende criteria of het historisch 
decor	van	voldoende	kwaliteit	is.	Als	extra	criteria	kan	worden	gedacht	aan:	

 Kun je in de stad een historische stadswandeling maken van minimaal een uur? 
	 Zijn	er	in	ieder	geval	20	huizen	uit	de	periode	1200-1700	aanwezig?
 Is er een stadspoort, stadsmuur of stadsgracht zichtbaar?

3. Duiding
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CRITERIA TOETREDING HANZESTEDEN MARKETING

Een goede duiding van het thema Hanze is essentieel om je belofte zichtbaar te maken aan je gast. Bebording in en om 
Hanzesteden, meertalige informatieborden over het thema Hanze en Hanzethemaroutes zorgen dat de Hanze zichtbaar 
en	vooral	herkenbaar	wordt.	We	verwachten	van	toetredende	en	al	deelnemende	Hanzesteden	dat	ze	zich	inzetten	voor	
een goede duiding van het thema Hanze en dat de Hanze ook een speerpunt is binnen het toeristische beleid van de 
stad. Daarnaast moet de samenwerkingsbereidheid met de andere Hanzesteden groot zijn.

4. Dynamiek

Evenementen, restaurants, winkels, musea en gezellige terrasjes zorgen voor een aantrekkelijke dynamiek in   
stad. Je kunt een prachtige Hanzestad zijn, maar als er helemaal niets aan activiteiten gebeurt in de stad, zal de   
gast geen optimale beleving hebben. Dynamiek is dus een belangrijk criterium.

5. Aansluiting bij huidige positionering
In	2016	hebben	we	als	positionering	van	onze	Hanzesteden	gekozen	voor:	de	Middeleeuwse	handelssteden	van	
Nederland met een historisch decor, verbonden door water. Eventuele nieuwe toetreders moeten op een geloofwaardige 
wijze aansluiten bij deze huidige onderscheidende positionering. 

6. Geografische ligging
‘Nieuwe	Hanzesteden’	moeten	geografisch	gezien	redelijk	nabij	liggen.	Maximaal	een	uur	rijden	bij	elkaar	vandaan.
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