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Introductie: 
Om de naam Laag Holland bekend te maken bij een breder publiek wordt aan de ondernemers van 
Laag Holland gevraagd om de website van Bureau Toerisme Laag Holland te delen op hun website. In 
dit bestand worden diverse voorbeelden gegeven die direct kunnen worden overgenomen op de 
website.  

Algemene voorbeelden: 
 
Voorbeeld 1: Laag Holland is een uniek stukje écht Holland boven het Noordzeekanaal. Van 
uitgestrekte veenweidegebieden tot pittoreske dorpen en steden vol verhalen, hier is het op en top 
genieten! Benieuwd naar al het moois dat deze regio te bieden heeft? Ga dan naar 
www.laagholland.com  
 
Voorbeeld 2: Op steenworp afstand van Amsterdam ligt een gebied waar de tijd lijkt te hebben 
stilgestaan: Laag Holland. Het is heerlijk laagland waar jong en oud zich het hele jaar door kunnen 
uitleven en waar voldoende ruimte is voor rust en natuur. Ontdek snel wat hier allemaal te beleven 
valt op www.laagholland.com en geniet van onze veelzijdige regio! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laagholland.com/
https://www.laagholland.com/dit-is-laag-holland
http://www.laagholland.com/


 

Backlinks Purmerend: 

Voorbeelden voor accommodaties:  

 
Voorbeeld 1: Zin om de omgeving van (naam accommodatie) te ontdekken? Ga dan naar de website 
van Bureau Toerisme Laag Holland voor de mooiste wandel- en fietsroutes, activiteiten, horeca en 
veel meer leuke tips in de omgeving van Purmerend.  
 
Voorbeeld 2: (naam accommodatie) is de perfecte uitvalsbasis om Purmerend en zijn omgeving te 
ontdekken. Voor de leukste wandel- en fietsroutes, activiteiten, horeca en nog veel meer leuke tips 
in de omgeving van (naam accommodatie) ga je naar de website van Bureau Toerisme Laag Holland. 
 
Voorbeeld 3: In Purmerend en zijn omgeving is zoveel moois te beleven. Op de website van Bureau 
Toerisme Laag Holland vind je oneindig veel mooie wandel- en fietsroutes, activiteiten, horeca en 
nog veel meer leuke tips in de omgeving van (naam accommodatie). Waar wacht je nog op? Neem 
snel een kijkje!  

Voorbeelden voor de horeca:  

 
Voorbeeld 1: Na een heerlijke lunch, borrel of diner zin om de omgeving te verkennen? Ga dan naar 
de website van Bureau Toerisme Laag Holland voor de leukste wandel- en fietsroutes, 
bezienswaardigheden en veel meer must-do’s in Purmerend en zijn omgeving!  
 
Voorbeeld 2: Benieuwd wat er in de omgeving van (naam horeca) allemaal is te ontdekken? Neem 
dan een kijkje op de website van Bureau Toerisme Laag Holland. De website staat boordevol 
bezienswaardigheden, wandel- en fietsroutes en veel meer must-do’s in Purmerend en zijn 
omgeving. Neem snel een kijkje en plan jouw dagje Purmerend! 

Voorbeelden voor musea:  
 
Voorbeeld 1: Na het museumbezoek van plan de omgeving verder te ontdekken? Breng dan zeker 
een bezoekje aan de website van Bureau Toerisme Laag Holland. Deze website staat boordevol 
gezellige horeca adresjes, wandel- en fietsroutes, bezienswaardigheden en veel meer leuke tips. 
Perfect om jouw dagje Purmerend te plannen! 
 
Voorbeeld 2: Na een bezoek aan (naam museum) is het een absolute aanrader om Purmerend en zijn 
omgeving verder te gaan ontdekken. Op de website van Bureau Toerisme Laag Holland vind je de 
mooiste wandel- en fietsroutes, leukste horeca adresjes en veel meer must-do’s! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=1&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/activiteiten/activiteiten?area=1&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/purmerend/eten-drinken
https://www.laagholland.com/purmerend
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=1&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/activiteiten/activiteiten?area=1&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/purmerend/eten-drinken
https://www.laagholland.com/purmerend
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=1&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/activiteiten/activiteiten?area=1&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/purmerend/eten-drinken
https://www.laagholland.com/purmerend
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=1&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/bezienswaardigheden/bezienswaardigheden?area=1&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/purmerend
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/bezienswaardigheden/bezienswaardigheden?area=1&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=1&order=desc
https://www.laagholland.com/purmerend
https://www.laagholland.com/purmerend/eten-drinken
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=1&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/bezienswaardigheden/bezienswaardigheden?area=1&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/purmerend
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=1&order=desc
https://www.laagholland.com/purmerend/eten-drinken
https://www.laagholland.com/purmerend


 

Backlinks Edam-Volendam: 

Voorbeelden voor accommodaties:  

 
Voorbeeld 1: Zin om de omgeving van (naam accommodatie) te ontdekken? Ga dan naar de website 
van Bureau Toerisme Laag Holland voor de mooiste wandel- en fietsroutes, activiteiten, horeca en 
veel meer leuke tips in Edam-Volendam en zijn omgeving.  
 
Voorbeeld 2: (naam accommodatie) is de perfecte uitvalsbasis om Edam-Volendam en zijn omgeving 
te ontdekken. Voor de leukste wandel- en fietsroutes, activiteiten, horeca en nog veel meer leuke 
tips in de omgeving van (naam accommodatie) ga je naar de website van Bureau Toerisme Laag 
Holland. 
 
Voorbeeld 3: In Edam-Volendam en zijn omgeving is zoveel moois te beleven. Op de website van 
Bureau Toerisme Laag Holland vind je oneindig veel mooie wandel- en fietsroutes, activiteiten, 
horeca en nog veel meer leuke tips in de omgeving van (naam accommodatie). Waar wacht je nog 
op? Neem snel een kijkje!  

Voorbeelden voor de horeca:  

 
Voorbeeld 1: Na een heerlijke lunch, borrel of diner zin om de omgeving te verkennen? Ga dan naar 
de website van Bureau Toerisme Laag Holland voor de leukste wandel- en fietsroutes, 
bezienswaardigheden en veel meer must-do’s in Edam-Volendam en zijn omgeving!  
 
Voorbeeld 2: Benieuwd wat er in de omgeving van (naam horeca) allemaal is te ontdekken? Neem 
dan een kijkje op de website van Bureau Toerisme Laag Holland. De website staat boordevol 
bezienswaardigheden, wandel- en fietsroutes en veel meer must-do’s in Edam-Volendam en zijn 
omgeving. Neem snel een kijkje en plan jouw dagje Edam-Volendam! 

Voorbeelden voor musea:  
 
Voorbeeld 1: Na het museumbezoek van plan de omgeving verder te ontdekken? Breng dan zeker 
een bezoekje aan de website van Bureau Toerisme Laag Holland. Deze website staat boordevol 
gezellige horeca adresjes, wandel- en fietsroutes, bezienswaardigheden en veel meer leuke tips. 
Perfect om jouw dagje Edam-Volendam te plannen! 
 
Voorbeeld 2: Na een bezoek aan (naam museum) is het een absolute aanrader om Edam-Volendam 
en zijn omgeving verder te gaan ontdekken. Op de website van Bureau Toerisme Laag Holland vind je 
de mooiste wandel- en fietsroutes, leukste horeca adresjes en veel meer must-do’s! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=2&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/activiteiten/activiteiten?area=2&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/eten-drinken/eten-drinken?area=2&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/edam-volendam
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=2&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/activiteiten/activiteiten?area=2&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/eten-drinken/eten-drinken?area=2&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/edam-volendam
https://www.laagholland.com/edam-volendam
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=2&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/activiteiten/activiteiten?area=2&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/eten-drinken/eten-drinken?area=2&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/edam-volendam
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=2&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/bezienswaardigheden/bezienswaardigheden?area=2&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/edam-volendam
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/bezienswaardigheden/bezienswaardigheden?area=2&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=2&order=desc
https://www.laagholland.com/edam-volendam
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/eten-drinken/eten-drinken?area=2&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=2&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/bezienswaardigheden/bezienswaardigheden?area=2&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/edam-volendam
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=2&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/eten-drinken/eten-drinken?area=2&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/edam-volendam


 

Backlinks Beemster: 

Voorbeelden voor accommodaties:  

 
Voorbeeld 1: Zin om de omgeving van (naam accommodatie) te ontdekken? Ga dan naar de website 
van Bureau Toerisme Laag Holland voor de mooiste wandel- en fietsroutes, activiteiten, horeca en 
veel meer leuke tips in de Beemster en zijn omgeving.  
 
Voorbeeld 2: (naam accommodatie) is de perfecte uitvalsbasis om de Beemster en zijn omgeving te 
ontdekken. Voor de leukste wandel- en fietsroutes, activiteiten, horeca en nog veel meer leuke tips 
in de omgeving van (naam accommodatie) ga je naar de website van Bureau Toerisme Laag Holland. 
 
Voorbeeld 3: In de Beemster en zijn omgeving is zoveel moois te beleven. Op de website van Bureau 
Toerisme Laag Holland vind je oneindig veel mooie wandel- en fietsroutes, activiteiten, horeca en 
nog veel meer leuke tips in de omgeving van (naam accommodatie). Waar wacht je nog op? Neem 
snel een kijkje!  

Voorbeelden voor de horeca:  

 
Voorbeeld 1: Na een heerlijke lunch, borrel of diner zin om de omgeving te verkennen? Ga dan naar 
de website van Bureau Toerisme Laag Holland voor de leukste wandel- en fietsroutes, 
bezienswaardigheden en veel meer must-do’s in de Beemster en zijn omgeving!  
 
Voorbeeld 2: Benieuwd wat er in de omgeving van (naam horeca) allemaal is te ontdekken? Neem 
dan een kijkje op de website van Bureau Toerisme Laag Holland. De website staat boordevol 
bezienswaardigheden, wandel- en fietsroutes en veel meer must-do’s in de Beemster en zijn 
omgeving. Neem snel een kijkje en plan jouw dagje in de Beemster! 

Voorbeelden voor musea:  
 
Voorbeeld 1: Na het museumbezoek van plan de omgeving verder te ontdekken? Breng dan zeker 
een bezoekje aan de website van Bureau Toerisme Laag Holland. Deze website staat boordevol 
gezellige horeca adresjes, wandel- en fietsroutes, bezienswaardigheden en veel meer leuke tips. 
Perfect om jouw dagje in de Beemster te plannen! 
 
Voorbeeld 2: Na een bezoek aan (naam museum) is het een absolute aanrader om de Beemster en 
zijn omgeving verder te gaan ontdekken. Op de website van Bureau Toerisme Laag Holland vind je de 
mooiste wandel- en fietsroutes, leukste horeca adresjes en veel meer must-do’s! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=4&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/activiteiten/activiteiten?area=4&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/eten-drinken/eten-drinken?area=4&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/beemster
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=4&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/activiteiten/activiteiten?area=4&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/eten-drinken/eten-drinken?area=4&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/beemster
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=4&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/activiteiten/activiteiten?area=4&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/eten-drinken/eten-drinken?area=4&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/beemster
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=4&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/bezienswaardigheden/bezienswaardigheden?area=4&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/beemster
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/bezienswaardigheden/bezienswaardigheden?area=4&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=4&order=desc
https://www.laagholland.com/beemster
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/eten-drinken/eten-drinken?area=4&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=4&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/bezienswaardigheden/bezienswaardigheden?area=4&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/beemster
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=4&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/eten-drinken/eten-drinken?area=4&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/beemster


 

Backlinks Waterland: 

Voorbeelden voor accommodaties:  

 
Voorbeeld 1: Zin om de omgeving van (naam accommodatie) te ontdekken? Ga dan naar de website 
van Bureau Toerisme Laag Holland voor de mooiste wandel- en fietsroutes, activiteiten, horeca en 
veel meer leuke tips in de omgeving van Waterland.  
 
Voorbeeld 2: (naam accommodatie) is de perfecte uitvalsbasis om Waterland en zijn omgeving te 
ontdekken. Voor de leukste wandel- en fietsroutes, activiteiten, horeca en nog veel meer leuke tips 
in de omgeving van (naam accommodatie) ga je naar de website van Bureau Toerisme Laag Holland. 
 
Voorbeeld 3: In Waterland en zijn omgeving is zoveel moois te beleven. Op de website van Bureau 
Toerisme Laag Holland vind je oneindig veel mooie wandel- en fietsroutes, activiteiten, horeca en 
nog veel meer leuke tips in de omgeving van (naam accommodatie). Waar wacht je nog op? Neem 
snel een kijkje!  

Voorbeelden voor de horeca:  

 
Voorbeeld 1: Na een heerlijke lunch, borrel of diner zin om de omgeving te verkennen? Ga dan naar 
de website van Bureau Toerisme Laag Holland voor de leukste wandel- en fietsroutes, 
bezienswaardigheden en veel meer must-do’s in Waterland en zijn omgeving!  
 
Voorbeeld 2: Benieuwd wat er in de omgeving van (naam horeca) allemaal is te ontdekken? Neem 
dan een kijkje op de website van Bureau Toerisme Laag Holland. De website staat boordevol 
bezienswaardigheden, wandel- en fietsroutes en veel meer must-do’s in Waterland en zijn omgeving. 
Neem snel een kijkje en plan jouw dagje Waterland! 

Voorbeelden voor musea:  
 
Voorbeeld 1: Na het museumbezoek van plan de omgeving verder te ontdekken? Breng dan zeker 
een bezoekje aan de website van Bureau Toerisme Laag Holland. Deze website staat boordevol 
gezellige horeca adresjes, wandel- en fietsroutes, bezienswaardigheden en veel meer leuke tips. 
Perfect om jouw dagje waterland te plannen! 
 
Voorbeeld 2: Na een bezoek aan (naam museum) is het een absolute aanrader om Waterland en zijn 
omgeving verder te gaan ontdekken. Op de website van Bureau Toerisme Laag Holland vind je de 
mooiste wandel- en fietsroutes, leukste horeca adresjes en veel meer must-do’s! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.laagholland.com/waterland/fietsen-wandelen
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/activiteiten/activiteiten?area=3&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/waterland/horeca-aan-het-water
https://www.laagholland.com/waterland
https://www.laagholland.com/waterland/fietsen-wandelen
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/activiteiten/activiteiten?area=3&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/waterland/horeca-aan-het-water
https://www.laagholland.com/waterland
https://www.laagholland.com/waterland/fietsen-wandelen
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/activiteiten/activiteiten?area=1&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/waterland/horeca-aan-het-water
https://www.laagholland.com/waterland
https://www.laagholland.com/waterland/fietsen-wandelen
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/bezienswaardigheden/bezienswaardigheden?area=3&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/waterland
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/bezienswaardigheden/bezienswaardigheden?area=3&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=1&order=desc
https://www.laagholland.com/waterland
https://www.laagholland.com/waterland/horeca-aan-het-water
https://www.laagholland.com/waterland/fietsen-wandelen
https://www.laagholland.com/wat-te-doen/bezienswaardigheden/bezienswaardigheden?area=3&search=&keyword=&sort=&order=desc
https://www.laagholland.com/waterland
https://www.laagholland.com/waterland/fietsen-wandelen
https://www.laagholland.com/waterland/horeca-aan-het-water
https://www.laagholland.com/waterland


 

Backlinks Landsmeer: 

Voorbeelden voor accommodaties:  

 
Voorbeeld 1: Zin om de omgeving van (naam accommodatie) te ontdekken? Ga dan naar de website 
van Bureau Toerisme Laag Holland voor de mooiste wandel- en fietsroutes, activiteiten, horeca en 
veel meer leuke tips in de omgeving van Landsmeer.  
 
Voorbeeld 2: (naam accommodatie) is de perfecte uitvalsbasis om Landsmeer en zijn omgeving te 
ontdekken. Voor de leukste wandel- en fietsroutes, activiteiten, horeca en nog veel meer leuke tips 
in de omgeving van (naam accommodatie) ga je naar de website van Bureau Toerisme Laag Holland. 
 
Voorbeeld 3: In Landsmeer en zijn omgeving is zoveel moois te beleven. Op de website van Bureau 
Toerisme Laag Holland vind je oneindig veel mooie wandel- en fietsroutes, activiteiten, horeca en 
nog veel meer leuke tips in de omgeving van (naam accommodatie). Waar wacht je nog op? Neem 
snel een kijkje!  

Voorbeelden voor de horeca:  

 
Voorbeeld 1: Na een heerlijke lunch, borrel of diner zin om de omgeving te verkennen? Ga dan naar 
de website van Bureau Toerisme Laag Holland voor de leukste wandel- en fietsroutes, 
bezienswaardigheden en veel meer must-do’s in Landsmeer en zijn omgeving!  
 
Voorbeeld 2: Benieuwd wat er in de omgeving van (naam horeca) allemaal is te ontdekken? Neem 
dan een kijkje op de website van Bureau Toerisme Laag Holland. De website staat boordevol 
bezienswaardigheden, wandel- en fietsroutes en veel meer must-do’s in Landsmeer en zijn 
omgeving. Neem snel een kijkje en plan jouw dagje Landsmeer! 

Voorbeelden voor musea:  
 
Voorbeeld 1: Na het museumbezoek van plan de omgeving verder te ontdekken? Breng dan zeker 
een bezoekje aan de website van Bureau Toerisme Laag Holland. Deze website staat boordevol 
gezellige horeca adresjes, wandel- en fietsroutes, bezienswaardigheden en veel meer leuke tips. 
Perfect om jouw dagje Landsmeer te plannen! 
 
Voorbeeld 2: Na een bezoek aan (naam museum) is het een absolute aanrader om Landsmeer en zijn 
omgeving verder te gaan ontdekken. Op de website van Bureau Toerisme Laag Holland vind je de 
mooiste wandel- en fietsroutes, leukste horeca adresjes en veel meer must-do’s! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes?area=7&order=desc
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Backlinks Oostzaan: 

Voorbeelden voor accommodaties:  

 
Voorbeeld 1: Zin om de omgeving van (naam accommodatie) te ontdekken? Ga dan naar de website 
van Bureau Toerisme Laag Holland voor de mooiste wandelroutes,  fietsroutes, activiteiten, horeca 
en veel meer leuke tips in de omgeving van Oostzaan.  
 
Voorbeeld 2: (naam accommodatie) is de perfecte uitvalsbasis om Oostzaan en zijn omgeving te 
ontdekken. Voor de leukste wandelroutes, fietsroutes, activiteiten, horeca en nog veel meer leuke 
tips in de omgeving van (naam accommodatie) ga je naar de website van Bureau Toerisme Laag 
Holland. 
 
Voorbeeld 3: In Oostzaan en zijn omgeving is zoveel moois te beleven. Op de website van Bureau 
Toerisme Laag Holland vind je oneindig veel mooie wandelroutes, fietsroutes, activiteiten, horeca en 
nog veel meer leuke tips in de omgeving van (naam accommodatie). Waar wacht je nog op? Neem 
snel een kijkje!  

Voorbeelden voor de horeca:  

 
Voorbeeld 1: Na een heerlijke lunch, borrel of diner zin om de omgeving te verkennen? Ga dan naar 
de website van Bureau Toerisme Laag Holland voor de leukste wandelroutes, fietsroutes, 
bezienswaardigheden en veel meer must-do’s in Oostzaan en zijn omgeving!  
 
Voorbeeld 2: Benieuwd wat er in de omgeving van (naam horeca) allemaal is te ontdekken? Neem 
dan een kijkje op de website van Bureau Toerisme Laag Holland. De website staat boordevol 
bezienswaardigheden, wandelroutes, fietsroutes en veel meer must-do’s in Oostzaan en zijn 
omgeving. Neem snel een kijkje en plan jouw dagje Oostzaan! 

Voorbeelden voor musea:  
 
Voorbeeld 1: Na het museumbezoek van plan de omgeving verder te ontdekken? Breng dan zeker 
een bezoekje aan de website van Bureau Toerisme Laag Holland. Deze website staat boordevol 
gezellige horeca adresjes, wandelroutes, fietsroutes, bezienswaardigheden en veel meer leuke tips. 
Perfect om jouw dagje Oostzaan te plannen! 
 
Voorbeeld 2: Na een bezoek aan (naam museum) is het een absolute aanrader om Oostzaan en zijn 
omgeving verder te gaan ontdekken. Op de website van Bureau Toerisme Laag Holland vind je de 
mooiste wandelroutes, fietsroutes, leukste horeca adresjes en veel meer must-do’s! 
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