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‘20    HET JAAR IN
CIJFERS & BEELD

2020 was in meerdere opzichten een bijzonder en uniek jaar, zoals we nog niet 
eerder hebben meegemaakt. De corona pandemie heeft wereldwijd het normale 
leven, werken en recreëren compleet op zijn kop gezet. Het zomer- en naseizoen 
viel gelukkig net ná de eerste coronagolf en mede daardoor hebben we toch nog 

veel bezoekers in Ootmarsum-Dinkelland mogen verwelkomen. De promotie-
campagne met een commercial op de landelijke televisie, de Elephant 

Parade en de expositie Big Insects hebben hun steentje hieraan bijgedragen. 
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CORONA EFFECT  
IN 2020 
Inkomend en binnenlands toerisme
Het aantal toeristische overnachtingen in Nederland is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 30 
procent afgenomen. Vooral hotels en groepsaccommodaties zagen het aantal overnachtingen afnemen. Door een sterke 
toename van het aantal binnenlandse gasten in de zomerperiode, daalde het aantal overnachtingen bij campings en 
huisjesterreinen minder hard. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige jaarcijfers.

WAT IS HET EFFECT VAN CORONA IN DINKELLAND GEWEEST?

(Dit blijft nog even een vraagteken, want de jaarcijfers 2020 zijn helaas nog niet bekend)

                                                                                                      
                                                                                                            2015               2016               2017    2018            2019

Hotels, pensions, appartementen, boerderijkamers         100.227         140.072          139.702              *              *
 
 Recreatiewoningen              48.715            56.313           55.787               *                     *

 Mobiele onderkomens, stacaravans en groepsacc.         150.549          127.064        140.874                *             *

 Totaal               299.491         323.499         336.363        359.075        399.329

* de onderverdeling in de verschillende types verblijfsaccommodaties is niet bekend. 



ONLINE BEREIK
In 2020 hebben wij de site www.ootmarsum-dinkelland.nl geoptimaliseerd. Er is met name veel tijd gestoken in de 
Duitse en Engelse vertalingen op de website. Ook hebben we tijdens de corona crisis geprobeerd onze lokale part-
ners zoveel mogelijk te steunen. Er zijn diverse speciale onderwerppagina’s  gemaakt met als doel de bestedingen 
bij onze lokale winkeliers zoveel mogelijk te ondersteunen. 
De leus “Wees loyaal koop lokaal” steun de horeca en onze ondernemers hebben we zoveel mogelijk uitgedragen. 
Samen met gemeente Dinkelland en de ondernemersverenigingen uit Dinkelland is een online platform 
www.koopindinkelland.nl gelanceerd om het online shoppen zoveel mogelijk te promoten. 

In Ootmarsum is in maart 2020 gestart met het Facebook account Stad Ootmarsum. Dit is alleen voor alle onder-
nemers in de stad Ootmarsum. Doel van dit account is tezamen met alle ondernemers die actief zijn op Facebook 
een groot online platform te krijgen met z’n allen door alle eigen volgers ook te vragen Stad Ootmarsum te volgen 
en daar alles over de stad Ootmarsum te promoten. Het verspreid zich dan als een soort olievlek. Dit account moet 
gedragen worden door de ondernemers, helaas is dat tot op heden nog niet het geval, ondanks de 930 volgers 
binnen drie maanden.

De online nieuwsbrief wordt vanaf februari 2020 in eigen beheer gemaakt en verstuurd via Mailchimp. Voordeel is 
dat er geen extra kosten voor een extra uitgave gemaakt hoeven te worden. Ook de VVV leden ontvangen vanaf nu 
een online nieuwsbrief met actuele informatie.

        In corona tijd is er een speciaal Facebook 
        kader gemaakt van de VVV 
        Ootmarsum-Dinkelland met daarin Samen  
        Sterk verwerkt. Dit kader werd door vele FB  
        gebruikers ingezet en nog steeds zie je het  
        voorbijkomen.

In 2020 hebben 182.000 bezoekers de website 
ootmarsum-dinkelland.nl  bezocht. Dit is een 
daling van 20%  t.o.v. 2019. Het aantal bezoeken 
tijdens de Elephant Parade was zo’n 5000 per week  

De e-nieuwsbrief is 14 keer verstuurd, daarvan 
gingen er 8 naar de ca. 8000 geïnteresseerde con-
sumenten in Nederland, België en Duitsland en zijn 
er 6 nieuwsbrieven naar onze VVV leden gestuurd. 
Vergeleken met 2019 hebben we 7%  meer volgers 
op Facebook en 11,3% meer volgers op Instagram.

In de tabellen hiernaast ziet u het totaal aantal 
volgers per kanaal in de afgelopen drie jaar.

Het Facebookbericht uit 2020 met de meeste 
bereikte personen was het bericht over de aankomst 
van de olifanten in Ootmarsum op 11 september 
2020, dit bericht bereikte maar liefst  27.670 
personen. 

  Sessies website         2018           2019       2020

  ootmarsum-dinkelland.nl    220.000      227.000    182.000

  Volgers social media      2018           2019       2020

  Facebook: 
  VVV.Ootmarsum.Dinkelland      5.860         6.180      6.635
  Instagram:
  vvv_ootmarsumdinkelland        837           876         1207
  Volgers social media      2016        2017        2018

Aantal posts Facebook: 308  
Aantal posts Instagram: 101  

 
  

 



ONLINE EN OFFLINE 
PROMOTIECAMPAGNES
In het jaarverslag 2019 stond vermeld dat het promoten van Ootmarsum-Dinkelland - als geheel - een van de belangrijkste uit-
gangspunten is bij het vergroten van de naamsbekendheid en het imago. Hierbij kunnen we gebruik maken van de grote naams-
bekendheid van Ootmarsum. In de wetenschap dat ondernemers in de omliggende dorpen en het buitengebied ook hiervan 
profiteren, wordt deze naamsbekendheid als ‘kapstok’ ingezet bij de externe communicatie.  

Soms gebeurt er iets in je leven waarvan je later nog precies weet waar je op dat moment was. 15 maart 2020 was voor 
sommigen ook zo’n dag. Nederland ging namelijk voor het eerst deels op slot vanwege het oprukkende coronavirus. 
De eerste lockdown was een feit.  

Waar we als VVV normaliter mee bezig waren, namelijk zoveel mogelijk bezoekers naar deze prachtige streek halen en het actief 
promoten van al onze mooie evenementen zoals de paasgebruiken, Kunst in Ootmarsum, Euregio Fiets4daagse en nog veel 
meer, waren we in onze communicatie nu vooral gericht op het promoten van het fietsen en wandelen in de natuur. 
We zagen dat met name het wandelen heel populair werd. 

Vanaf 1 juni werd alles weer een beetje het oude, de horeca ging weer open en er volgde een ‘bijna normale’ zomer. 
Evenementen mochten helaas nog steeds niet doorgaan, deze waren in ieder geval tot 1 september verboden. 

      
                                                   

                                                   

TV Commercial op NPO 1, 2 en 3. Deze was te zien van 
18 t/m 27 mei 2020 en nog een keer in het najaar.
Deze commercial werd gemaakt door de STOFD in 
opdracht van de BIZ Ootmarsum. 

Een dag na de start van de landelijke televisiecampagne 
via NPO, kwam de (concurrerende) redactie van het RTL 
programma Editie NL naar Ootmarsum. ’s Avonds werd 
een item van 4,5 minuten uitgezonden, waarin onder 
andere burgemeester Joosten werd geïnterviewd. 
De timing van de campagne – direct ná de eerste 
coronagolf – en de mooie beelden in het spotje, waren 
de redactie van het programma opgevallen.

TV COMMERCIAL 



Vanaf 1 juni ging Nederland weer open en kon er weer geboekt worden. De terrassen gingen open en de horeca werd goed 
bezocht. Veel Nederlanders gingen liever in eigen land op vakantie in plaats van naar het buitenland.

Ootmarsum-Dinkelland werd druk bezocht....Mede dankzij de commercial en de aanvullende free publicity kwamen er veel 
bezoekers naar Ootmarsum-Dinkelland. 

 

DRUKWERK
Het VVV magazine Gastvrij is nog steeds erg populair, vanwege de compleet-
heid van de daarin opgenomen informatie. Het magazine Gastvrij Ootmar-
sum-Dinkelland verscheen in een oplage van 30.000 exemplaren. 
Verspreiding vond plaats via hotels, campings en bungalowparken, en tijdens 
een vanwege corona beperkt aantal beurzen, in Antwerpen en Utrecht. 

RECREATIEKRANT OOTMARSUM-DINKELLAND
In samenwerking met Flash Media hebben we in 2020 één zomerkrant uitge-
geven. De kranten werden verspreid via de grote camping- en bungalowparken 
en andere verblijfsaccommodaties in de omgeving én ze werden huis-aan-huis 
in Dinkelland en ook in enkele wijken van Hengelo en Oldenzaal verspreid. De 
STOFD/VVV heeft de content voor de kranten aangeleverd en Flash Media was 
verantwoordelijk voor de advertentieacquisitie.

      UIT AGENDA
      De maandagenda  
      kreeg in 2020 een 
      eigentijds jasje met  
      veel afbeeldingen bij  
      de evenementen.  
      De oplage van de UIT  
      agenda bedraagt per  
      maand 2.500 exem- 
      plaren. Deze worden  
      verspreid naar onze  
      VVV partners.



EVENEMENTEN  
Helaas konden dit jaar door de corona pandemie weinig evene-
menten doorgang vinden. Uitzonderingen waren ‘Elephant Parade 
Ootmarsum’ en ‘Big Insects’ Deze beide evenement werden door 
vele tienduizenden bezoekers bezocht. De expositie Big Insects liep 
gedurende de hele zomervakantie. In de tuin van het Denekampse 
museum stonden diverse insecten meer dan levensgroot uitge-
beeld. Het was aanvankelijk bedoeld voor het vliegveld Twenthe. 
Daar kon de expositie om organisatorisch redenen niet doorgaan 
waarna organisator Tim Lammers kon uitwijken naar de tuin van 
Natura Docet.

4 juli t/m 16 augustus: Big Insects
15 sept. t/m 25 november: Elephant Parade

 

OOTMARSUM CULINAIR

KUNST IN OOTMARSUM

ELEPHANT PARADE



KUNST IN OOTMARSUM

BIG INSECTS

GROTE TWENTSE 
MIDWINTERHOORWANDELING KERSTMARKT



ELEPHANT PARADE  
Ondanks de corona kon deze tentoonstelling voor jong en oud veilig en met voldoende onderlinge afstand beleefd worden. Het was 
in vele opzichten heel speciaal. Niet alleen vanwege het feit dat dit één van de weinige tentoonstellingen was die doorgang kon 
vinden in 2020, maar ook de opzet en de entourage maakten het heel bijzonder. Vanwege de grote participatie van ondernemers 
werden we in staat gesteld om deze wereldwijde openluchttentoonstelling van gedecoreerde olifanten naar Ootmarsum-Dinkelland 
te halen. 

GROTE DEELNAME VAN ONDERNEMERS
Ondernemers werd de kans geboden om een olifant te ‘adopteren’. En daar waren verschillende mogelijkheden voor. Elephant Para-
de was een unieke kans om het eigen bedrijf en Ootmarsum-Dinkelland goed op de kaart te zetten. De ervaring heeft laten zien dat 
– naast toeristen – ook vele inwoners binnen de gemeente en omliggende regio de routes fietsend of wandelend hebben beleefd.  
De kosten voor ‘adoptie’ van een olifant bedroeg 1000,- excl. BTW. In totaal hebben 50 bedrijven en instellingen financieel gepartici-
peerd, waarvan 2 buiten Ootmarsum-Dinkelland. Daarnaast hebben de STOFD en de BIZ Ootmarsum financieel bijgedragen. 

DOEL ELEPHANT PARADE
De sociale onderneming Elephant Parade organiseert meerdere keren per jaar deze grootste openluchttentoonstelling van olifan-
tenbeelden ter wereld. De levensgrote sculpturen (formaat babyolifant) werden onder andere getoond in wereldsteden zoals 
Londen, Dubai, New York, Singapore, Bangkok, Amsterdam. Het doel van Elephant Parade is om aandacht te vragen voor de 
bescherming en het behoud van de Aziatische olifant. 20% van de opbrengst wordt jaarlijks gedoneerd aan dit goede doel. 

     PROMOTIE
     Elephant Parade genereerde veel publiciteit, binnen de eigen gemeente en regio, maar  
     ook landelijk. Iedereen wilde op de foto met een of meerdere olifanten. De foto’s en  
     selfies werden gepost via social media, wat een enorme zichtbaarheid heeft gecreëerd.  
     Het concept waarbij je van de ene olifant naar de andere kon wandelen of fietsen (in  
     het buitengebied) creëerde een letterlijke verbinding tussen winkels, horeca, hotels en  
     musea. 

     
     Hieronder een kleine opsomming van wat er rondom Elephant Parade werd bedacht,  
     ontworpen en gedrukt.

• Uitzetten van wandel-, fiets- en autoroute langs álle olifanten

• Ontwerp en productie van boekjes t.b.v. wandel-, fiets- en autoroute

• Oplage drukwerk: 
• Fietsroute: 10.000 ex.
• Wandelroute: 8000 ex.
• Autoroute: 5000 ex. 
• Algemene flyer: 5000 ex.

• Kick-off event

• Pop-up winkel bij de VVV in Ootmarsum; de verkoop van replica’s was een groot 
succes 

• Ontwerpwedstrijd basisscholen. 440 kinderen van de basisscholen in Dinkelland 
hebben meegedaan. De jury die bestond uit burgemeester John Joosten en de kun-
stenaars: Ton Schulten, Maureen Knobben en José Reuvekamp hebben   
Kim Roeleveld (groep 8) uit Denekamp aangewezen als winnaar. 

• Publiciteit. Vele publicaties via TC Tubantia, RTV Oost, Dinkelland Visie en social 
media

• Vele eigen posts via de eigen social mediakanalen, maar vooral ook de ontelba-
re posts van bezoekers hebben een grote landelijke bekendheid gecreëerd van  
Elephant Parade Ootmarsum.



DEELNEMERS 
In 2020 telde de stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland / VVV Ootmarsum-Dinkelland 264 leden. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

250
264

279 265 263 264

      MEDIA
      Het magazine Buitenleven heeft in de januari/februari uitgave   
      een groot artikel geplaatst over het prachtige wandelgebied 
      Het Springendal.

      SAMENWERKING MET HET MAGAZINE LANDLEVEN. 
      Een advertentie in het magazine van juli/augustus 2020.
      En een advertorial in de online nieuwsbrief van juni waarbij je   
      een lunch kon winnen bij Watermolen Singraven. Ruim 1400    
      reacties kwamen hierop binnen.

In het Dagblad van het Noorden verscheen een artikel over de Trambaanroute, één van meest gewandelde routes in coronatijd. De 
trambaan is onderdeel van het Twents Blokje Om.  

De VVV app is nieuw leven in geblazen en nu weer actueel. 
Deze wordt vanaf het voorjaar 2020 weer actief gecommuniceerd.          
https://dinkelland.edityourapp.nl/page/Home
        
          



TOERISTISCH 

 
      

   BELEEF KUNST CULTUUR NATUUR

   MOOIE PLEK!
OOTMARSUM-DINKELLAND


