
Wilco de Jong stond in januari op de 

Vakantiebeurs in Utrecht als het gezicht 

van Visit Voorthuizen het dorp te 

promoten. Op dezelfde beurs proberen 

campings, vakantieparken, reisbureaus 

en exotische regio’s toeristen te 

trekken. Nederlandse dorpen vormen 

inmiddels een geduchte concurrent in 

de vakantiebranche. Je gezicht tonen als 

Voorthuizen helpt, vertelt de marketeer. 

“Er is zoveel ellende in de wereld 

tegenwoordig. Kijk naar het geweld 

in Noord-Afrika, Egypte of Turkije. 

Consumenten zijn minder geneigd om 

naar het buitenland te gaan en kiezen dan 

eerder voor een kort verblijf in Nederland.”

Visit Voorthuizen haakt in op deze 

ontwikkeling. Niet dat het toerisme daar 

een zieltogend bestaan leidt, integendeel. 

Als het toerismeseizoen rond Pasen 

aanvangt, stijgt het inwonersaantal van het 

dorp van 10.000 naar 30.000 inwoners. De 

natuur, de wandel – en fietspaden en de 

omgeving trekt bezoekers uit heel het land 

en de buurlanden. Grote vakantieparken 

vangen ze op. Volgens De Jong komt men 

graag naar Voorthuizen. “Het blijkt dat er 

veel herhalingsbezoek is. Dat hoor ik uit de 

contacten met ondernemers. Als toeristen 

hier eenmaal zijn geweest keren velen weer 

terug. Van de tien mensen die Voorthuizen 

bezoeken komen er weer zes terug. Dat is 

hoog.”

Handelsroute
Het dorp profileert zich als het Entree van 

de Veluwe. Vroeger lag Voorthuizen aan de 

handelsroute Amsterdam-Apeldoorn. Als 

je vanuit de Randstad naar het oosten rijdt, 

is Voorthuizen het eerste wat je ziet van de 

Veluwe. Dat karakteriseert nog steeds het 

dorp, meent De Jong. “De Voorthuizenaren 

zijn gastvrij. Ik idealiseer dat niet. Men is 

hier niet verlegen, schudt graag je hand en 

heet je welkom; ‘kom erin, wil je koffie’? Het 

dorp heeft een gastvrije houding.”

Visit Voorthuizen wil dit vasthouden en 

verbeteren waar dat kan. De consument is 

kritisch, wil continu uitgedaagd worden. 

Stilstand is achteruitgang. Ondernemers 

komen een paar keer per jaar bij elkaar 

en spreken dan uit wat er beter kan. Er 

is een site (www.visitvoorthuizen.nl) en 

een app waar onder andere aanbiedingen 

instaan. Daar liggen nog kansen, geeft De 

jong toe. De site is niet altijd up-to-date, 

kliks leiden soms tot een lege pagina. De 

stichting zou ook graag zien dat bezoekers 

van de site tickets kunnen kopen voor 

bijvoorbeeld het waterskiën of Schateiland 

in het nabijgelegen Zeumeren of kunnen 
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reserveren voor verblijf op de campings en 

vakantieparken.

Leukste en aantrekkelijkste
Voorthuizen vergeet ook zijn eigen 

inwoners niet. “Zij zijn ons eigen 

ambassadeurs voor het dorp. Als zij graag 

hier wonen, vertellen ze dat door.” Naast 

de website en de app met aanbiedingen 

worden de Veluwenaren dit jaar voor de 

vierde maal verwend met het dorpsfeest 

‘Voorthuizen Straalt’. Het evenement vindt 

plaats op zaterdag 8 april en heeft als 

thema ‘Kelten’.Wilco de Jong spreekt een 

uitdagende ambitie uit. Voorthuizen wil 

de leukste en aantrekkelijkste dorpskern 

zijn in de Veluwe. “Dat is een forse ambitie. 

Dat realiseren we ons ook. Maar we 

durven dit uit te spreken. Het gaat ook tijd 

kosten, maar we blijven eraan werken. We 

moeten er samen met alle ondernemers en 

Voorthuizenaren hard voor knokken.“

www.visitvoorthuizen.nl
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