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Steeds meer wijngaarden die uit de grond
'schieten', wijnboeren die internationaal
prijswinnende wijnen leveren én een
Beschermde Oorsprong Benaming: ZuidLimburg boekt steeds meer succes als
wijnregio.
Met als belangrijkste aanbeveling:
Momenteel telt Zuid-Limburg rond de 20
professionele wijngaarden met ongeveer
90 hectaren beplant.
Dit – samen met de vele hellingen, de
mergelrijke bodems én het ambacht van
de wijnbouwer – vormt onze wijncultuur.

Er is behoefte aan centrale promotie en samenwerking.
Door samen te werken kan de Zuid-Limburgse wijn op
de kaart worden gezet, kan de verkoop worden
bevorderd en kan het hoogwaardiger toerisme worden
gestimuleerd.
Dit heeft de interesse bij gemeenten gewekt waardoor het een
plek heeft gekregen op de politieke agenda.

Uit belangrijke toeristische stukken blijkt dat:
De top 3 motivatie om Zuid-Limburg te bezoeken
is: 1. natuur & landschap, 2. wandelen en 3.
bourgondische cultuur.
Toeristische Trendrapportage (2017)
Bezoeken van wijnchateau/landgoed (incl.
proeven) wordt als aantrekkelijke culinaire
activiteit tijdens vakantie gezien.
Onderzoek Food Tourism i.o.v. Provincie Limburg
(2019)
Een kansrijke ontwikkeling is de groeiende vraag
naar beleving, onder andere van authentiek,
onderscheidend en kleinschalig aanbod zoals
streekproducten.
Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2030
Deze rapporten waren aanleiding voor een eigen
onderzoek naar de kansen voor wijntoerisme en
productontwikkeling. Het afstudeeronderzoek in
samenwerking met een studente van Breda
University of Applied Sciences (2019) is gericht op:
Profiel Zuid-Limburgse wijntoerist
Ontwikkeling en implementatie wijnroute(s)
Benchmark onderzoek: succesfactoren voor
promoten van een wijnregio
Draagvlak van de stakeholders

Met als specifiek product: bewegwijzerde wandelroutes langs
wijngaarden met informatie bij de wijngaard. Deze routes
worden tevens opgenomen in het knopenlopensysteem.
De volgende samenwerkingen en wijnroutes zijn gerealiseerd:

Gemeente Gulpen-Wittem
Doorbraakproject in hun toeristische visie 2019
Route des Vins Wahlwiller-Eys, 10 km
Gemeente Eijsden-Margraten
Wijngaardenwandeling Noorbeek, 8 km
Gemeente Voerendaal
Route des Vins Ubachsberg, 12 km
Route des Vins Winthagen, 8 km
Meerssen
Wijngaardwandeling Meerssen, 9 km
Gemeente Valkenburg
Route des Vins Houthem - Berg en Terblijt, 11 km
Nog in ontwikkeling
Gemeente Vaals
Route des Vins Holset - Vijlen, 11 km
Nog in ontwikkeling
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1 fietsroute ontwikkeld
5 wandelroutes ontwikkeld *
6 geïnteresseerde gemeenten
26 informatieve wijnborden geplaatst *
22.500 brochures verspreid

De wijnroutes worden veel bekeken en zijn erg populair!
In totaal zijn alle routes 127.500 keer bekeken (op alle platformen).
Per maand krijgt een wijnroute gemiddeld tussen de 3.000 en
5.500 views.

De routes worden gedigitaliseerd op zowel
visitzuidlimburg.nl als routeyou.com.
Dit laatste is een internationaal netwerk
waarin men routes kan zoeken, plannen en
printen of downloaden voor elk gewenst
apparaat.
Op Routeyou staat de Route des Vins
Wahwiller-Eys in de top 10 meest
gedownloade route (van de in totaal 492
routes van Visit Zuid-Limburg).

De speciaal ingerichte content pagina's
voor elke route op visitzuidlimburg.nl
scoren hoog. Hier wordt storytelling
toegepast voor informatie over de route
en alles rondom de route.
De verzamelpagina met alle wijnroutes
(tevens een content pagina) is in totaal
34.000 keer bezocht.
De hoogst scorende route is Route des
Vins Wahwiller-Eys met in totaal 93.500
views.
Deze staat sinds 1 september 2019 online.

* Inclusief Meerssen. Deze route is nog niet gelanceerd waardoor er nog geen statistieken van bekend zijn.
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visitzuidlimburg.nl/wijn
wijnregiozuidlimburg.nl

174.100 pageviews

673.500 bereik
op eigen social media

In totaal heeft het wijnplatform 174.100 views.
De enorme stijging van 360% dit jaar heeft te
maken met de lancering van meerdere wijnroutes
en de re-branding van nieuwe Visit Zuid-Limburg
website (juli 2020).
De gemiddelde paginasessie is 1.25 minuten.

Op onze eigen social media kanalen hebben we
met berichten omtrent het wijnthema een bereik
van 672.000 personen.
46 berichten
Totaal bereik: 625.700
2019: 305.900
2020: 319.800

Het aantal bereikte personen op Facebook is
+ 3,2% gestegen.
20 berichten
Bereik van alle posts: 47.800
Aantal kliks op de stories: 2.000

Sinds juli 2020 heeft ons Instagramaccount +10K
volgers. Sindsdien is het mogelijk om een link
toe te voegen aan de stories. Hiermee bereikt
nu ook onze (jongere) Instagram doelgroep het
wijnplatform.

Al meerdere jaren bestaan de wijnpagina's van Visit Zuid-Limburg. Vanaf
september 2019 worden deze pagina's actief gepromoot en wordt
storytelling ingezet. Sindsdien bestaat het platform uit:
wijngaarden (inclusief activiteiten)
wijn proeven
wijnroutes > meest bezocht
wijn evenementen
accommodaties rondom het thema wijn
promotie film
blogs en vlogs
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In de afgelopen twee jaar zijn
er meer dan 50 artikelen en
vermeldingen over de ZuidLimburgse wijn gepubliceerd.

Zuid-Limburg krijgt als wijnregio veel media-aandacht
via journalisten, vakbladen, influencers, vlogs en blogs,
nieuwsmedia etc. In totaal zijn er zo'n 50 verhalen
gemaakt over de Zuid-Limburgse wijn. Onder te
verdelen in:
4 vlogs
9 blogs
31 (online) artikelen of volledige items
6 (online) vermeldingen

De grootste publicaties waarin Visit Zuid-Limburg
een rol heeft gespeeld (m.b.t. coördineren van
programma) zijn:
ANWB Kampioen (2020)
"La douce Zuid-Limburg, verrukkelijk wijnfietsen"
(6 pagina's)
Drukoplage: 3.6 miljoen
Trouw (2020)
"Op één-dags-vakantie langs kruiswegstaties,
wijngaarden en geelbuikpadden"
Bereik: 430.000 lezers (online en print)
Dagblad de Limburger (2019)
"Wandelen door een kraamkamer voor de wijn"
Print: 331.400 lezers en online 145.000 bezoekers

Naast het online wijnplatform (zie vorige pagina)
worden de volgende acties ingezet om toeristen en
inwoners te informeren en inspireren via de
eigen kanalen:

Persberichten
Over de wijnroutes, wijnevenementen en
nieuwtjes rondom de wijngaarden.

Direct mailings
Consumenten nieuwsbrief (2x per jaar)
Partnernieuws met (corporate) nieuwtjes
over de wijnboeren

Promotie via de Visit Zuid-Limburg shops
proefkast met promotiefilm en verkoop
van wijnen
brochures wijnroutes verspreiden
green room: fotowand met wijngaarden
Promotiefilm 'Verhaal van wijnregio ZuidLimburg'

Delen van User Generated Content
Wijn-gerelateerde beelden van andere
doorplaatsen op onze social media en
website.

Inzetten eigen vloggers

Winelife (2019)
"Als een god in Zuid-Limburg" (6 pagina's)
Drukoplage: 18.000 en online abonnees: 11.000

Visit Zuid-Limburg zoekt continue de samenwerking
op met vele wijnpartners en toeristische attracties
en activiteiten.

Droomplekken.nl (2020)
"Wijnroute Wahlwiller Eys"
190.000 bezoekers per maand. Het artikel is 2.000
keer opgeslagen.

Denk hierbij aan het uitdragen van rondleidingen,
proeverijen, wijnreizen, wijnmarathon, wijnfeesten,
wijnbeurzen, opendagen en plukdagen die al langer
georganiseerd worden.
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Meer

informatie

of

beeldmateriaal

ontvangen? Inzage in de artikelen? Of
ook samenwerken? Neem contact met
ons op!
Babette Vanom
babette.vanom@visitzuidlimburg.nl
Petra Sieben
petra.sieben@visitzuidlimburg.nl

visitzuidlimburg.nl
#visitzuidlimburg

