Terugblik Influencertrip Holland National Parks
Met een bezoek aan drie Nationale Parken in drie dagen beleefde de internationale campagne
Holland National Parks medio mei een mooie start. Een groep van 16 journalisten, bloggers en
influencers uit Duitsland, België, Frankrijk, Italië en Spanje maakte kennis met de Nederlandse
natuur aan de hand van een aantal bijzondere belevenissen, die ze niet snel zullen vergeten.
Bijzondere belevenissen vormen de basis van de campagne; ze moeten buitenlanders inspireren en
verleiden tot een bezoek aan de Nederlandse natuur. Wie wil nu niet een keer wadlopen, bevers
spotten in de avond of de rust van de duinen en zee ervaren met uitzicht op de skyline van het
drukke Den Haag? De journalisten, bloggers en influencers kunnen nu uit eigen ervaring putten.
Vogels en bevers spotten
Met als startpunt Rotterdam Centraal Station van het driedaagse bezoek werd de eerste dag
National Park NLDelta bezocht. De groep ging per bus naar het net geopende vogelobservatiepunt
Tij. Dit is niet zomaar een vogelobservatiepunt. Het is een spectaculair ontworpen duurzaam
gebouw in de vorm van een ei mét een adembenemend uitzicht op het Haringvliet en de
Haringvlietsluizen. De deelnemers waren onder de indruk van het gebouw en de ligging. Het leverde
dan ook vooral op Instagram enkele prachtige plaatjes op. Hetzelfde gold voor de kleurrijke
zonsondergang in de Biesbosch tijdens de bevertocht in de avond. De bevers lieten zich opvallend
goed zien; op de waterkant voor hun burcht maar ook zwemmend met hun neus boven het water.
Dit was wat je noemt een ultieme natuurervaring voor iedereen; vooral toen ook een ijsvogel landde
op een rietstengel en daar in alle rust bleef zitten totdat de fluisterboot vol mensen met camera’s
voor was gevaren.
Lopen over de zeebodem
Na een vroege vogelfietstocht langs de kreken van de Biesbosch met afwisselend uitzicht op weiland
met koeien in de mist vertrok de bus op dag twee richting Lauwersoog. Een lange bustocht werd
onderbroken met een stop midden op de afsluitdijk waar het verhaal over Nederland en het water
met eigen ogen kon worden bekeken. Een boottocht over de Waddenzee vanuit Lauwersoog werd
gevolgd door een wadlooptocht over de bodem van de zee vanuit Paessens Moddergat. Het leverde
prachtige beelden op van een uitgestrekt waddenlandschap met daarboven de typisch Hollandse
luchten. Dit is het beeld van Waddenzee Werelderfgoed. Tijdens de tocht werden mosselen en
schelpen verzameld die daarna zelf werden schoongemaakt en bereid als onderdeel van het diner. In
de avond bezocht de groep het onlangs geopende bezoekerscentrum Lauwersnest. Een enthousiast
verhaal van de boswachter over het ontstaan van Nationaal Park Lauwersoog vormde een mooie
afsluiting van een lange dag volop indrukken.
Waar natuur stad en zee verbindt
Op de derde dag werd in Groningen de trein naar Den Haag gepakt om daar bijna 2,5 uur later op
het centraal station welkom te worden geheten door de boswachter. Op elektrische fietsen werd het
groen van het Haagse Bos al snel bereikt om vervolgens in het uitgestrekte duingebied de frisse
zeelucht en afwisseling van de duinen te ervaren. Na een gezonde lunch bij bezoekerscentrum De
Tapuit werd de fietstocht enthousiast voortgezet. Het elektrisch fietsen viel erg in de smaak bij de
buitenlandse gasten; de soms stevige duinklimmetjes werden met gemak bedwongen. Tijdens een
stop in de libellenvallei ontdekte de boswachter een klein groen kikkertje, dat iedereen natuurlijk op
de foto wilde vastleggen. De laatste stop was bij de Prinsenberg. Hier wordt het verhaal van
Nationaal Park Hollandse Duinen echt duidelijk. Vanuit de duintop is in de verte goed de stad Den
Haag goed te zien. Waar vind je natuur en stad zo dicht bij elkaar? Vol indrukken werd het laatste

stukje naar de fietstocht richting de watertoren ingezet om van daaruit weer per bus terug te
worden gebracht naar Den Haag CS.
Positieve reacties
De deelnemers keerden vol indrukken van de Nederlandse natuur weer terug naar huis. De dagen
daarna werden de eerste blogs geplaatst. Zoals bijvoorbeeld deze twee blogs
https://levartworld.de/urlaub-holland-mit-kind-nationalpark-de-biesbosch/ en
https://levartworld.de/wo-holland-am-schoensten-ist-urlaub-holland/ van een Duitse deelneemster
en een Belgische blogger gaf een eerste overview van zijn ervaringen met Holland Natoinal Parks op
http://reistebrij.be/hollandnationalparks/. Op Instagram zijn tijdens de drie dagen verschillende
Insta-stories en mooie beelden verschenen, die terug te vinden zijn via #hollandnationalparks. De
komende tijd zullen op de verschillende sociale media kanalen nog meer berichten verschijnen.
Velen daarvan verwijzen ook naar www.hollandnationalparks.com waar Nationaal Park Hollandse
Duinen, Nationaal Park NLDelta en Waddenzee Werelderfgoed elk hun 10 topbelevenissen laten
zien.
Filmpjes
NLDelta: https://youtu.be/ohl593KPkdY;
Hollandse Duinen: https://youtu.be/msgilaqbHeg
Waddenzee Werelderfgoed: https://youtu.be/KvcPDzB3xHg
Holland National Parks overall: https://youtu.be/EPI9FSaCOvI

