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Startschot themajaar Ode aan het Landschap 2021 

LEEUWARDEN - Vandaag gaven NBTC Holland Marketing, Merk Fryslân en zes andere partners het 

startschot voor het themajaar Ode aan het Landschap 2021. Merk Fryslân sluit hiermee aan bij het 

landelijke themajaar van het NBTC. Friesland, Flevoland, de Achterhoek, de Hollandse Waterlinies, 

Limburg, de Nationale Parken en Noord-Holland werken voor dit themajaar samen met als doel 

het genereren van meer kennis, aandacht en waardering voor het Nederlandse landschap. Het 

startschot vond plaats in het Limburgs Museum in Venlo tijdens de opening van de tentoonstelling 

Machtige Maas, Muze Monster Moeder en Moordenaar. Merk Fryslân voert Ode aan het 

Landschap tegelijkertijd door in alle campagnes, dit in samenwerking met de 

regiomarketingorganisaties, ondernemers, culturele organisaties, natuurorganisaties en 

bewoners. 

Friesland brengt Ode aan Landschap 

Met het themajaar staat het Nederlandse en tegelijk Friese landschap centraal in al zijn facetten. De 

historische verhalen, maar ook de huidige invloed van de mens op de natuur, de schoonheid van het 

landschap en tegelijk de kwetsbaarheid ervan. Voor Merk Fryslân was de samenwerking met het 

NBTC een logische keuze. “Nergens anders vind je zoveel verschillende landschappen per vierkante 

kilometer als in Friesland. Daarnaast sluit het onderwerp naadloos aan bij onze focus op 

kwaliteitstoerisme”, aldus Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân. 

Merk Fryslân wil de bezoekers aan de hand van vijf unieke landschappen laten zien hoe bijzonder 

het Friese landschap is en hoe je haar kunt beleven. Deze landschappen zijn Waterlandschap – 

Vriend & Vijand, Waddenlandschap – Eb & Overvloed, Nachtlandschap – Donkerte & Verlichting, 

Cultuurhistorisch landschap – Arbeid & Adel en Duurzaam landschap – Nu & Straks. 

 Zo is het Waddenlandschap een openluchtmuseum vol nationale en internationale kunst en 

tegelijkertijd het decor van een operaspektakel op het Wad en kan de bezoeker in een verrassend 

waterlandschap de Elf Steden opnieuw ontdekken met de nieuwe 11fountains routes. Zelfs ’s nachts 

valt er van alles te beleven. In onze Dark Sky Parken is het donkerder dan waar ook in Nederland. 

Hierdoor kun je de nevel van de Melkweg zien en heel soms het Noorderlicht. 

Oproep aan ondernemers en organisaties 

Merk Fryslân en de regiomarketingorganisaties roepen ondernemers, culturele organisaties en 

natuurorganisaties op mee te doen aan Ode aan het Friese Landschap. Organisaties doen mee door 

aanbod te creëren wat past bij dit thema. De vijf landschappen zijn de leidraad voor het aanbod. Hoe 

meer uniek aanbod, hoe aantrekkelijker het voor de kwaliteitstoerist wordt een bezoek aan 

Friesland te brengen. Organisaties liften mee op de campagne inspanningen vanuit Visit Friesland, 

en Visit Wadden die hoofdzakelijk zijn gericht op de Nederlandse, Duitse en Vlaamse markt. De 

coördinatie voor de regio overstijgende activiteiten vindt plaats via Merk Fryslân en het regionale 

aanbod via de regiomarketingorganisaties Stichting Bestemming Noardwest, Stichting 

Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland, Stichting Toerisme regiomarketing Zuidoost Friesland 

en VVV Waterland van Friesland. 

 



www.friesland.nl/ode 
www.holland.com/odeaanhetlandschap 
______________________________________________________________________________ 
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Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Siebrig Burggraaff, 06-13933040. 
 

Bij gebruik van de foto’s in bijlage het volgende vermelden: 
Fochteloërveen – Marcel van Kammen 
Sense of Place – André van der Meulen 
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