
buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl

stichting Promotie  
     Bodegraven-ReeuwijkApril Recreatieplattegrond

Op een verfrissende manier 
hebben we horeca, over-
nachtingsmogelijkheden, 
retail, verhuurmogelijkheden  
en musea een plek gegeven  
op de recreatieplattegrond. 
Huis-aan-huis verspreid  

en beschikbaar gesteld aan  
alle locaties. 

April-september Campagne Buitengewoon Schoon
Hiermee wilden we bezoekers van het gebied tegemoet komen.  
Maar natuurlijk ook er met elkaar voor zorgen dat het gebied  
de moeite waard blijft. Voor mens en dier. Samen houden we
Bodegraven-Reeuwijk Buitengewoon Schoon!
In samenwerking met de gemeente en de Zwerfafval Challenge 
hebben we op een aantal plaatsen in de gemeente dispensers  
met afvalzakjes geplaatst.
Tegelijkertijd zijn er, net als vorig jaar, extra afvalpunten rond  
De Reeuwijkse Plassen gerealiseerd. Naast tijdelijke toiletten  
zijn er ook extra vuilnisbakken geplaatst. Op social media hebben  
we er veel aandacht aan besteed. Ook het geveldoek op het 
gemeentehuis stond in het teken van deze campagne.

Wij zien de aankomende tijd 
onze aandacht gaan naar…top 3
•	 Monitoren	van	aantal	bezoekers	aan	onze	gemeente,		

wat	geven	ze	uit,	wat	is	de	top	5	uitjes
•	 Ontwikkelen	van	routes	(fiets-,	wandel)	die	zorgen	voor	

verspreiding	in	onze	kernen
•	 Samenwerking	met	externe	partijen,	lokaal	en	regionaal,	

versterken	en	uitbreiden

Augustus Speurtocht door 
Reeuwijk-Dorp laten ontwikkelen

Deze leuke, leerzame speurtocht neemt 
jong en oud mee op reis door Reeuwijk-
Dorp. Om deze speurtocht extra onder 
de aandacht te brengen, hebben we 
de tocht in boekjesvorm uitgegeven. 
In de herfstvakantie konden de 
boekjes worden opgehaald bij Landal 
de Reeuwijkse Plassen, Gasterij 
Vergeer/Happz en Nonsolovino. 

De toppers van 2021

Fotospeurtocht

Reeuwijk-Do
rp

Start: Kaagplein Reeuwijk-Dorp

Tijdsduur: 1,5 tot 2 uur

Voor het hele gezin

Missie
Wij zijn een gemeente waar  

men prettig kan wonen, werken  

en recreëren en welke de moeite  

waard is om te bezoeken vanwege  

de uniciteit. 

Visie 
We laten bewoners en bezoekers zien wat er te doen, te beleven 

en te zien is via diverse kanalen. We stimuleren bezoek aan onze 

gemeente die bekend staat als een gemeente met een veel groen, 

water, historie en een diversiteit aan aanbod. Bodegraven-Reeuwijk 

is gastvrij en gezellig, je kunt hier veel beleven. 

Communicatie & contacten
Extern:	
• Groene Hart
• Cheese Valley 
• St. Veen overleggen
• Bijeenkomsten vanuit PVZ,   
 zoals Meerdaagsvaren op de Hollandse Plassen

Intern:
• Team Recreatie & Toerisme
• Team Economie
• Breed overleg C-wegen/Plassengebied 
• Overleggen veiligheid met evenementencommissies



Z.o.Z. voor meer 
toppers van 2021

Website 
www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl

Website
wWw.cheesevalleyholland.com

Website
wWw.GROENEHART.NL

GROEI:
	 Instagram	Account	Groene	Hart
 01-01-2021 : 1.010 
 29-09-2021 : 2.325
	 Stijging	:		 130%

	 Facebook	account	Groene	Hart
 01-01-2021 : 6.772 
 29-09-2021 : 9.464
	 Stijging	:		 40%

Bezoek	routepagina’s	groenehart.nl
01-2021 t/m 09-2020 : 102.661 
01-2021 t/m 09-2021 : 167.907
Stijging	:		 63,55%	

Bezoek	websitepagina’s	groenehart.nl
01-2021 t/m 09-2020 : 398.030 
01-2021 t/m 09-2021 : 574.917
Stijging	:		 44,4%	

Aantal bezoekers 2021: 
(t/m 3e kwartaal ’21)

Aantal bezoekers 2021: 
 

Aantal bezoekers 2020: 

Aantal bezoekers 2020: 
(t/m 4e kwartaal ’21)

Nieuwe website live sinds januari 2021,  
live gegaan in volledige tweetaligheid, NL en 
Engels, Frans en Duits vooralsnog alleen als 
welkomstpagina, een website gericht op actie, 
wat kun je nú gaan doen. Helemaal klaar voor 
de nieuwe bezoeker en aangepast aan elk 
apparaat dat de bezoeker in handen heeft.

Bezoekers blijven erg lang op de site en ze 
zoeken voornamelijk naar routes, kaasboeren 
en kaaswinkels.

Overig: 

Wandelroutes op onze site: 
ruim	20	routes
Fietsroutes op onze site:  
ruim	27	routes
Aantal ondernemers op onze site: 
ruim	75	ondernemers
Aantal musea op onze site:  
4	musea

	 Facebook:   2256 volgers
 Grootste doelgroep: 
 Vrouwen tussen de 35 en 55 jaar (75%)

189.000

54.000
43.778

144.000

Top 5 pagina’s 2021:

1	
Bootverhuur

1	
Homepage

2 
Agenda

2 
Routes

3		
In en op 
het water 

3		
Kaasboeren 

4	
Overnachten

4	
Kaaswinkels

5	
Eten en 
drinken

5	
Ons verhaal

Aantal bezoekers: 
(feb 2021 t/m sept 2021)

Top 5 pagina’s:

2.400

De toppers van 2021

Week van 28 april 
Dekens uitgedeeld

In het voorjaar hebben we  
fleecedekens laten maken om  
uit te delen aan de horeca- 
ondernemers, zodat hun gasten 
zolang mogelijk kunnen genieten 
op het terras. Om een beetje extra 
warmte te kunnen geven aan de 
gasten en om te laten weten dat 
we aan de ondernemers denken.

Zomer en winter Routekaarten 
11 routes op ansichtkaarformaat, fiets-wandel-vaar 
In een handig standaard 4 winterwandelroutes!

Afstand: 45km
Duur: ca. 4 uur
Startpunt: Custwijck, 
Laageind 1, Driebruggen

Info

Meer informatie 
over deze route van 
Struinen en Vorsen?

93 95

22 37 36

36 3834 33 31 52

32 23 14 92

Tips!
- Kaasboerderij Conny Vroege
- Proeven in de Polder
- Proeverij De Koffietuin
- Pannenkoekerie ‘t Veldhuis
- Kaasmuseum Bodegraven
- Natuurboerderij Hoevestein
- Touwmuseum Oudewater
- Biologische kaasboerderij De Ruyge Weide

Fietsknooppunten:

FietsrouteWaterlinie & Wiericke

Wandelroute 

Rondom de Reeuwijkse Plassen

Wandelroute Dorpswandeling

Top 5 pagina’s 2021:

1	
Homepage

2 
Routes

3		
Toproutes 

4	
Varen

5	
Verken 

Groene Hart/
gebieden

stichting Promotie  
     Bodegraven-Reeuwijk


