
Verslag Kick-off Ode aan het Landschap 

Datum   3 april 2020 

Aanwezig 

NBTC Holland Marketing Angelique Vermeulen, Voorzitter 

Nationale Parken  Janneke van Montfort, Anja Brands 

Toerisme Flevoland  Rinkje Tromp, Alida Hilberdink 

Provincie Noord Holland Ellen Klaus, Mardiek Voorneveld 

Limburg   Bert Mennings, Giel Polman 

Hollandse Waterlinies  Kirke Mulders, Evelyn Brinkman, Wietske Walhout, Susanne Pieren 

Marketing Fryslân  Roger Davids, Karin Hofmeijer, Yvonne Hulleman, Siebrig Burggraaff 

Adviescommissie  Anna Tilroe 

NBTC Holland Marketing Ditte Ooms, Marieke Kol, Emilie Zonnevylle 

Utrecht    Benedikte Lampe, Marieke Kuijer, Marianne Groen (nog geen  

    definitieve deelname) 

1. Welkom, Samenstelling Stuurgroep en Werkgroepen, Waar staan we? Angelique 

Angelique opent de vergadering en heet allen aanwezigen welkom in de conference meeting. Daarna 

doorlopen we de organisatiestructuur van Ode en de deelnemers in de Stuurgroep, Werkgroep 

Marketing en Werkgroep Pers. Flevoland geeft aan dat de deelnemers binnen de Werkgroepen nog niet 

definitief zijn. NBTC verzoekt Flevoland – en ook alle andere participanten Ode – de deelnemers te 

checken en in geval er wijzigingen zijn, deze uiterlijk maandag 6 april aan Ditte te laten weten omdat de 

Werkgroepen van start gaan. 

Waar staan we? Ode is het eerste themajaar nieuwe stijl. Kenmerkend hiervoor is dat niet langer 

toeristisch interessant maar maatschappelijk relevant centraal staat. Voor verdere details zie de 

presentatie van de kick-off. 

 

Vraag: Onder de huidige omstandigheden is het lastig productaanbod te ontwikkelen passend binnen 

Ode. Zeker ook vanuit de overheidspositie waarin veel deelnemende partijen zich bevinden. NBTC geeft 

aan hier uiteraard begrip voor te hebben en stelt voor het gedachtegoed van Ode binnen de 

productontwikkeling vast te houden Daarnaast wordt gesuggereerd te kijken of er combinaties gemaakt 

kunnen worden binnen bestaande campagnes. 

 

2. Ode aan het Landschap – waar gaan we voor?    Anna  

De  Adviescommissie Ode heeft – bestaande uit Matthijs Schouten, Birthe Leemeijer, Ro Koster en Sjoerd 

Wagenaar -  een visie voor Ode aan het Landschap geformuleerd. Ode aan het Landschap moet 

uitdrukking geven aan een eerbetoon aan het landschap.  Een bewustwording creëren bij de bezoeker/ 

bewoner die resulteert in waardering en respect voor het landschap. Zoals de indianen het landschap 

niet als hun bezit beschouwen en voor wie het landschap heilige plekken kent.  

 

Ode is een eerbetoon aan het landschap. Kunnen we de verbinding tussen natuur en mens/bezoeker 

herstellen? Het landschap is niet alleen van ons; het landschap is ook van zichzelf. We moeten het 

landschap zien als levend wezen. Inzet is om met Ode een stukje bewustwording te creëren. 



Op toeristisch gebied willen we laten zien dat de natuur een eigen kracht heeft en de mensen zich 

hierover te laten verwonderen.  

 

De verbinding tussen natuur en landschap kent in Nederland twee dimensies: 

1. Nederland is gemaakt door mensenhanden. Het is het resultaat van het menselijk ingrijpen op de 

natuur. 

2. Wat heeft dit gedaan met het Nederlandse landschap? Het landschap is immers ook van zichzelf. 

Welke effecten heeft ons ingrijpen gehad op het landschap? 

 

Er is een direct verband tussen natuur en landschap. In het verleden. In het heden. En in de toekomst. 

Dit resulteert zowel in schoonheid van het landschap als ook een gepijnigd landschap. 

We willen dat de bezoeker anders naar het landschap gaat kijken. Dat het landschap als het ware zelf 

ook een wezen is. We zien graag dat er bij de bezoeker een verrijking plaatsvindt en een andere 

waardering voor het landschap. 

Criteria Ode aanbod zoals benoemd in de brochure Ode 

De aanwezigen geven aan behoefte te hebben aan verdere detaillering van deze criteria voor het aanbod 

Ode. NBTC heeft deze criteria verder uitgewerkt en een separaat document opgesteld Criteria aanbod 

Ode aan het Landschap.  

 

3. Planning en Aanpak       Ditte 

Ditte doorloopt de slides van de presentatie. Samenvattend: 

- Doelgroep  Nora. Mogelijke uitbreiding met Paul en/of Mary. WG Marketing  

werkt verder de gekozen doelgroepen uit inclusief customer journeys.  

Daarnaast moet nagedacht worden hoe de Nederlandse bezoeker en de  

bewoners als doelgroep benoemd en  onderdeel gaat worden binnen de  

campagne Ode. 

- Herkomstlanden Primair Nederland, België (Vlaanderen), Duitsland (NRW,  

NiederSachsen) 

- Planning  Fase I start met de kick-off van 3 april. De WG Marketing en Pers  

gaan actief aan de slag. Voor verdere planning zie de presentatie  

slide nummer 25. 

Start Werkgroepen  Emilie en Marieke sturen maandag 6 april een uitnodiging voor de 1e  

Gezamenlijke WG bijeenkomst die op 16 april plaatsvindt. 

 

Inventarisatie stand van zaken regio’s 

Nationale Parken Film, kunst en Muziek staan centraal. Er bestaan plannen om films te 

produceren met een koppeling natuur & de toekomst van het landschap. 

Zal plaatsvinden in  4 à 5 parken. Wanneer bekend welke parken, wordt 

dat doorgegeven 

 Canon van 2008 – update in 2021 

 Bijzondere belevenissen uit de campagne Holland National Parks, die 

aansluiten bij gedachtegoed Ode, worden meegenomen 

 Koppelen van enkele bestaande projecten. Nadere gegevens volgen. 



 

Flevoland Centraal staat Land Art Flevoland. Met nu negen kunstwerken is de 

planning dat in 2021 een nieuw kunstwerk wordt toegevoegd. 

 Schokland – kunstexpositie, poëzie en eventueel een congres 

 Activiteiten in Nationale Park Nieuw Land met hierin  

Oostvaardersplassen, Markerwaarden en Lepelaarsplassen 

 Er wordt gezocht naar een koppeling met het muziekfestival Lowlands 

 

Noord Holland   Centrale thema in NH is Leven met het Water. NH staat voor het  

gemaakte landschap. Vanuit diverse projecten wordt dit getoond: 

o Fluisterende Molens. Vanuit de point of view van de Molen 

wordt gekeken naar het landschap 

o Oude dijken & nieuwe dijken 

o Kunstprojecten zoals de Nollen 

o De zomer van Monet – hoe keek Monet naar het landschap? 

o Uitgangspunt: zichtbaarheid en beleefbaarheid van het 

landschap 

 

Limburg   Limburg praat over de Maas als Moeder Maas. Dus het landschap als  

wezen. 

    Activiteiten:  

Tentoonstelling Maasland in het najaar 2020 in het Limburgs Museum. 

In 2021 spelen de Ode projecten zich buiten af waarbij de actuele  

beleving van het landschap centraal staat. Actueel is de aanleg van  

de dijken in Limburg. De waterschappen in Limburg, RWS en het  

waterbedrijf hebben aangegeven aan te sluiten in de Ode projecten. 

De presentatie van 16 januari (stuurgroep) bevat een uitgebreide  

opsomming van de geplande projecten. 

 

Hollandse Waterlinies  Op 5 maart is een bijeenkomst geweest met (potentiële) partners Ode.  

Daar is enthousiaste opvolging op gekomen. 

De Hollandse Waterlinies staan voor het gemaakte landschap.  Binnen 

het gemaakte landschap ontstaat bijzondere natuur (flora).  

Binnen de Forten wordt deze bijzondere natuur in kaart gebracht. 

De Waterschappen willen aansluiten bij het idee om alle sluizen in  

Nederland gelijktijdig te sluiten gecombineerd met een eigen  

programmering. 

 

Friesland   Eigen campagne Ode aan het Friese Landschap waarin water  

centraal staat. Projecten worden gericht op continuïteit en geen  

eenmalige, kortstondige projecten. Gedacht kan worden aan de Kening 

fan é Greide 

Vooral in de awarenessfase wil Friesland intensief samen optrekken  

met de (inter)nationale campagne Ode om awareness te genereren  



voor de regionale campagne Ode aan het Friese Landschap. 

 

4. Opdrachtformulering Werkgroepen Marketing en Pers   Marieke 

Marieke zal de WG Marketing als projectleider vanuit NBTC begeleiden. Emilie doet dat voor de WG Pers.  

In de presentatie zijn een 4-tal slides opgenomen die dienen als een inventarisatie van de regionale 

wensen en verwachtingen, campagnes, contentelementen en Ode communicatiemiddelen. Marieke 

verzoekt dat iedere regio deze slides ingevuld retourneert. Deadline: 14 april a.s. 

De 1e WG bijeenkomst vindt 16 april plaats. Marieke en Emilie versturen maandag 6 april een uitnodiging 

voor deze bijeenkomsten. 

 

5. Wat verder ter tafel komt en sluiting       

Hoe om te gaan met de voortgang Ode gezien de huidige corona-maatregelen en de gevolgen voor 

toerisme? 

NBTC heeft drie scenario’s opgesteld, te weten herstart in  

- 1 juni 2020 

- 1 oktober 2020 

- 1 januari 2020 

Omdat op dit moment geen zicht is wanneer de activiteiten weer (volledig) opgestart zullen zijn, houden 

we met alle scenario’s rekening. Welk scenario actueel wordt en/ of dit een impact heeft op de 

campagne van Ode wordt uiteraard door NBTC in de gaten gehouden. Vastgesteld wordt dat we voor nu 

uitgaan van de huidige planning en de voortgang van Ode koppelen aan de landelijke scenario’s 

toerisme. 

 

Hoe gaan we de legacy  van het themajaar borgen? Dit zal een onderwerp worden in de Stuurgroep.  

 

Angelique dankt allen voor hun digitale aanwezigheid en input en sluit de kick-off af. 

 


