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  Het imago van Nederland 

� Positieve aspecten 

� Amsterdam 

� land van fietsers 

� landschap 

 

 

 

 

 

� Top drie associaties 

� tulpen (36%) 

� molens (20%) 

� kaas (19%) 

� Door wie molens het  

vaakst genoemd? 

� Japanners (47%) 

� Chinezen (41%) 

� Italianen (30%) 

 

 

 

 



 Molen als Nederlands icoon 

� Nederland molenland 

� nog zo’n 1200 molens 

� strijd tegen het water 

� droogleggen polders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Maar helaas: Matthëuseffect 



 Hoe trek je (meer) bezoekers? 

� Marketing, maar dat is niet eenvoudig 
� regio, stad of dorp is geen pot pindakaas 

� P-factor: plekken doen wat met mensen 

� Drie lagen van een regio, stad of dorp 
� landscape: wat je ziet (uiterlijk) 

� sensescape: wat je voelt (atmosfeer) 

� soulscape: wat je ontdekt (innerlijk) 

� Verschil inwoners en buitenstaanders 
� warme versus koude regiomarketing 



 Slim spelen met schalen 

� De Matroesjka-metafoor 

� plekken: van land tot dorp 

� Chinese toerist ≠ inwoner 

� Positionering = krachtig kiezen 

� spelen met geografische schalen 

� welke boodschap voor wie precies? 

� Het geheim van de sportvisser 

� empathie oftewel ‘niet de visser, maar                    

de vis moet het aas lekker vinden’ 

 



  Nederland als één grote stad? 

  



 Doorloop de ‘bezoekersreis’ 

� Waarheidsmomenten bij de bezoeker 



  Bezoekers gaan af op beelden 

 

 

� De blik van de bezoeker 
� blik bepaald door clichés 

� bezoek: ‘kijken of het klopt’ 
� Pisa-effect: belang van iconen 

� Verschil tussen bezoekers 

� toeristen en dagjesmensen  

� cultuurzoekers en -kijkers 

� Beeldbank met goede foto’s 
� fotografie ↔ toerisme 

� maar wat zet je er precies op? 

 

 

 

 



 Welke foto werkt het best? 



 Van dorps- naar regiomarketing 



 Molenfietstour in Ostfriesland 



 Molentourtocht Ermelo (MTT) 



 De molen als gebouwd erfgoed 

� Gebouwd erfgoed bindt en werft 

� intern: totempaal en ontmoetingsplek 

� extern: uithangbord en voedingsbodem 

� pars pro toto: symbool voor stad of dorp 

� Bezienswaardig voor toeristen? 

� vage beelden i.p.v. goede voorbereiding 

� veel bezoekers laten zich verrassen 

� let op basics, bijv. goede bewegwijzering 

� Combinatie met horeca en beleving 

 

 



 Het voetgangersperspectief 

� Architectuur én acupunctuur 

� eerst de mensen, dan de gebouwen 

� op ooghoogte en met 5 km per uur 

� uitgaan van de menselijke maat 

� Welke omgeving vinden we prettig? 

� variatie, details, kleur en comfort 

� bankjes, bordjes en afvalbakken 

� groen: bloembakken en bomen 

� Van workshops naar walkshops 

 

 



 Beleving, maar óók gemak 



 Imago monumentale molens 

� TNS-NIPO-onderzoek (enquête eind 2014) 

� 2/3 Nederlanders heeft molen bezocht 

� men vindt behoud molens (zeer) belangrijk 

� interesse m.n. bij mannen tussen 55 en 64 jaar 

� actief worden? vooral gids en in molenwinkel 

� gebrek kennis over hoe vrijwilliger te worden 

� Advies van onderzoekers: marketing! 

� werf onder specifieke doelgroep met interesse 

� vergroot kennis over hoe en wat als vrijwilliger 



 Werving van vrijwilligers 



 Benut lokale betrokkenheid 

� CLEAR: actief burgerschap heeft 
meer succes als mensen 

� Can do 

� Like to  

� Enabled to 

� Asked to 

� Responded to   

� Overheid moet ook CLEAR zijn 

� visie en helderheid over rollen 

� Daarom liever top led, bottom fed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Conclusie en discussie  

� De molen in de vrijetijdseconomie 

� inwoners kijken anders dan buitenstaanders 

� regiomarketing: slim spelen met schalen 

� bezoekersreis: kruip eens in de huid van… 

� zorg voor een professionele molenbeeldbank 

� afstemming/samenwerking in (toeristische) regio 

� zorg voor beleving en gemak in en rond de molen 

� overheid: geef richting aan actief burgerschap 

� Anno 2016: de molen naar de wind keren 

� buitenlandse ‘Holland-bezoekers’ als doelgroep? 

 

 

 


