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TEKST

Lokale krachten benutten en bundelen

Het doel van de Stichting is het creëren van binding en 
verbinding tussen partijen in de regio Groene Hart van 
Holland ten behoeve van gebiedsversterking, het 
regionaal en nationaal laden van het Groene Hart en het 
stimuleren van de (vrije tijds) economie. 

 Dit doen we samen, bottom-up

Vijfheerenlanden, Nieuwkoop, Krimpenerwaard, 
Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Woerden, 
Oudewater, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, 
Molenlanden, Lopik, Krimpen aan den IJssel, de Ronde 
Venen, Kaag en Braasem, Avifauna, Archeon, Landal 
Reeuwijkse Plassen, Avonturenboerderij Molenwaard, 
Cheese Experience Gouda, Cheese 
Experience/Kaaspakhuis Woerden, Leerdam 
Glasmuseum, Schoonhoven Zilvermuseum, Kasteel de 
Haar, Kinderdijk, St. Oude Hollandse Waterlinie, St. 
Hollandse Plassen, Boskoop/plantentuin Esveld, 
Museum Gouda en Heksenwaag Oudewater.
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Inleiding | de basis op orde

2016

•Merkkader 

Groene Hart

2017

•Businesscase 

Portals van het 

Groene Hart

2018

•Oprichting St. 

Groene Hart 

Verbinders

2019

•Start uitvoering 

Businesscase

•Marketing-

activiteiten

•Uitvoeringsplan 

Toeristische 

marketing 

(oosterman)

•Groene Hart 

Toerisme Dag

2020

•Uitvoering 

businesscase

•Marketing-

activiteiten

•Start project 

internationale 

persbewerking

2021

•Afronding 

businesscase 

Portals van het 

Groene Hart

•Marketing-

activiteiten 
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Online profilering

Online profileren van het merk Het Groene Hart van Holland voor het stimuleren van zichtbaarheid 
en het aantrekken van potentiële bezoekers uit eigen regio en de rest van Nederland om te 
recreëren in het Groene Hart.

2020

Website www.groenehart.nl: 175.000 bezoekers in 2020

Facebook: 8.700 fans

Instagram: 1.170 volgers

Twitter: 2.900 volgers

2021

 Professionelere en structurele inzet op redactie

 Inzet op campagnes en samenwerking met influencers

Online profilering

http://www.groenehart.nl/
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Informatievoorziening en gastvrijheid

Informatievoorziening over het Groene Hart op ‘high traffic locaties’ om de bezoekers te 
informeren over wat er nog meer te beleven is in de regio: bezoekersduur verlengen en bezoekers 
verspreiden.

Project 
gebiedsvertegenwoordiging

2020

11 megatablets in Woerden, 
Nieuwkoop, Alphen aan den 
Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, 
Vijfheerenlanden en 
Zoetermeer

30 folderdisplays

2021

 Nog cofinanciering om een 
aantal displays/megatablets te 
plaatsen

 Optimalisatie 
informatievoorziening 
megatabelets
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Routes verbinden

Bestaande routes verbinden en koppelen aan thema’s en iconen om recreatieve bezoekers in onze regio 
te spreiden en de bezoekersduur te verlengen.

Project infrastructuur verbinden

2020

Inventarisatie honderden fiets, wandel en 
vaarroutes

Koppeling routes met verhaallijnen en iconen

Top routes in de etalage zetten via 
groenehart.nl/routes

2021

 Ontwikkeling z-card fiets- wandel- en 
vaarroutes

 Campagne fietsen, wandelen en varen in het 
Groene Hart
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Cross-selling

Aanbod van het Groene Hart bundelen om bezoekersduur te verlengen en bezoekers te verspreiden in het 
Groene Hart.

Project crossmedia

2020

Iconenflyer

2021

 Ontwikkeling vernieuwde iconenflyer

 Ontwikkeling magazine Op pad in het Groene 
Hart
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Regionale campagnes

Project crossmedia

2020

Campagne in zomertijd/corona #watkaninhetgroenehart

2021

 Inzet themacampagnes on- en offline

Branding en positionering van het merk Het Groene Hart van Holland met inzet van regionale on- en 
offline campagnes.
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Internationale persbewerking

Project internationale 
persbewerking

2020

Inventarisatie beschikbare internationale informatie ten behoeve van de toolkit

2021

 Uitwerking toolkit internationale persbewerking

 Benaderen NBTC

 Benaderen Rotterdam Partners voor meegaan Tourist Info app ten behoeve van Eurovisie Songfestival

Het ontwikkelen van een goed overzicht en een toolkit als hulpmiddel bij het ontvangen van 
internationale pers en het organiseren van internationale persreizen met als doel om de iconen van het 
Groene Hart onder de aandacht te brengen bij de internationale pers.



AFBEELDING (FULL SCREEN)

Vooruitkijken: 2021 en verder

Door het Groene Hart van Holland gezamenlijk regionaal te positioneren 

vanuit een duidelijk merk en het onderscheidende aanbod ‘in de etalage’ te 

zetten wordt de vrijetijdseconomie inclusief bestedingen en werkgelegenheid 

in de regio gestimuleerd. Het uitgangspunt is lusten en lasten in balans 

middels het spreiden van bezoekers over de regio.
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Strategische uitgangspunten

Samenwerking tussen overheden, organisaties en ondernemers in het Groene Hart zijn leidend/vormen de 
basis

Uitvoering gebeurt bottom-up, waarbij krachten die al aanwezig zijn in het Groene Hart worden benut

Positionering vanuit het merk Groene Hart

Focus op bepaalde doelgroepen (actief Nederland, reactief België/Duitsland)

Iconen, thema’s en verhaallijnen worden eenduidig en herhaaldelijk ingezet voor zichtbaarheid en herkenning 
van het Groene Hart van Holland

Marketingcommunicatie is altijd een combinatie van online- en offline

Stimuleren van trots onder overheden, organisaties en inwoners is een belangrijk onderdeel. Middels 
(participatie)bijeenkomsten/gezamenlijke betrokkenheid

Focus moet liggen op combinatiebezoeken/collectief vermarkten van het aanbod. 

Balans lusten/lasten en spreiding in het gebied staat centraal

Consumentenmarkt is het uitgangspunt

Aandacht voor de gastvrijheidseconomie
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Doelstellingen

1

• Verbinden van recreatie-toeristische organisaties in het Groene Hart met elkaar 

en met de regio

2
• Verbinden van bezoekers en bewoners met de regio Groene Hart

3
• Verhogen van het aantal bezoekers naar de regio Groene Hart

4

• Verlengen van de verblijfsduur van bezoekers in de regio Groene Hart



AFBEELDING (FULL SCREEN)

Samen komen we verder! Doet u mee?

 Platformbijeenkomsten (2x per jaar)

 Groene Hart Toerisme Dag (1x per jaar) 

 Gezamenlijke ontwikkeling partnerpakketten

 Toolkit Groene Hart 

 Plaatsen van informatiezuilen/folderdisplays Groene Hart

 Deelname aan regionale campagnes

 Zichtbaarheid in z-cards/brochures Groene Hart

Neem contact met ons op via info@groenehart.nl


