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AGENDA

• Welkom & Kennismaking 15:00 – 15:15

• Merkversterking Grebbelinie 15:15 – 15:30

• Co-creatie 15:30 – 15:45



EVEN KENNISMAKEN

• Kort rondje:
- Wie bent u? 
- Van welke organisatie?
- Wat is uw verwachting van de bijeenkomst?
- Wat hoopt u mee te nemen uit deze sessie?



EVEN KENNISMAKEN

Laura Nieuwenhuis
Coördinator Marketing bij het RBT
* Projectleider campagne Merkversterking Grebbelinie

laura@hv-marketing.nl

Verwachting: Informatie sessie – waarin partners vooral 
aan het woord zijn. 

Meenemen uit sessie: co-creatie / beter zicht op het 
werkveld

mailto:laura@hv-marketing.nl


EVEN KENNISMAKEN

Susanne Verhart
Marketing stagiair bij het RBT

stagiaironline@hv-marketing.nl

Verwachting: Leuke interactieve sessie met partners
Meenemen uit sessie: Beter zicht op de Grebbelinie 
partners

mailto:stagiaironline@hv-marketing.nl


CAMPAGNE MERKVERSTERKING GREBBELINIE



MERKVERSTERKING GREBBELINIE
2022-2023

• Projectdoelen
1. Door co-creatie met stakeholder komen tot 
een toeristisch totaalproduct;

2. Een verbindend verhaal rond de Grebbelinie, 
waarbij zoveel mogelijk partijen langs de hele 
Grebbelinie zijn aangesloten;

3. Er gezamenlijke proposities (waaronder 
arrangementen) worden ontwikkeld die 
aantrekkelijk zijn voor zowel inwoners van de 
regio als bezoekers van daarbuiten.

• 3 fases 
1. Verbinden (inventarisatie & verbinding 
netwerk) - 2022
Belangrijkste resultaten: 
- Een overzicht van locaties in en rond de 
Grebbelinie die voor publiek beleefbaar zijn op 
de website
- Goed gevulde grebbelinie UITagenda
- Verhaallijnen in beeld

2. Verrassen (opstart marketing & promotie) -
2022/2023

3. Vinden (informatievoorziening & 
Gastheerschap) - 2023



• Doelgroep
- Grebbelinie gemeentes binnen provincie 
Utrecht: Amersfoort, Leusden, Renswoude, 
Scherpenzeel en Woudenberg & Veenendaal

- Primair: bewoners van regio Utrecht en de 
Randstad
- Secundair: bezoekers daarbuiten. Nationaal 
+ Duitsland & België

- 3 leefstijlen: Harmoniezoekers, 
Inzichtzoekers en Stijlzoekers

• Start campagne

Grebbelinie is een belangrijk 
onderdeel in onze bestaande 
campagnes en middelen. 

In maart zijn de eerste middelen 
voor de eigen campagne ontwikkeld.

In april gaan we echt van start met 
de campagne. 

MERKVERSTERKING GREBBELINIE
2022-2023



FACTSHEET ‘MERKVERSTERKING GREBBELINIE

DOELGROEP
Met de campagne richten wij ons primair op de recreatieve fietsers en 
wandelaars (50+ stellen) en secundair op de jonge gezinnen.

INHOUD PROMOTIEPAKKET
•Vermelding van uw locatiepagina op grebbelinie.opdeheuvelrug.nl
•Training en netwerkbijeenkomst(en) (invulling op basis van behoeften) in 
samenwerking met Bezoekerscentrum Grebbelinie - Platform Grebbelinie
•Verspreiding folders via ons VVV Informatiepunten netwerk (110 locaties) in de 
regio
•Promotie van evenementen via de UITagenda op de website
•Promotie van aangeleverde content via de nieuwsbrief en social media
•Vermelding en promotie van evenementen en activiteiten rondom de Vuelta.

https://www.opdeheuvelrug.nl/zie-de-heuvelrug/grebbelinie


FACTSHEET ‘MERKVERSTERKING GREBBELINIE
BEREIKCIJFERS & KANALEN
We hebben door de jaren heen een groot bereik opgebouwd met onze kanalen en 
zijn experts op het gebied van (online)marketing en persbewerking binnen recreatie 
en (zakelijk)toerisme.

Belangrijkste cijfers & kanalen:
•446.000 unieke bezoekers in 2020 op opdeheuvelrug.nl
•Facebook: 7.194 volgers juni 2021 / 835.767 bereik in 2020
•Instagram: 3.392 volgers juni 2021 / 187.122 bereik in 2020
•Twitter: 2.182 volgers juni 2021 / 189.911 bereik in 2020
•Linkedin: 494 volgers juni 2021 / 40.416 bereik in 2020
•Nieuwsbrief (11x per jaar): 6.675 abonnees in 2020
•Pers (krant, tijdschriften, blogs, vlogs, regionale tv)
•Google Ads & Social Ads



GREBBELINIE.OPDEHEUVELRUG



GREBBELINIE FOLDER

• 10.000 stuk gedrukt
• Begin 2023 weer herzien & uitbreiden
• April extra distributie voor deze folder
• Gaat mee in de distributieronde van juni & oktober 

bij 110 punten binnen de regio



GREBBELINIE FIETSROUTES

• Naast vele leuke, kortere Grebbelinie fietsroutes heeft het Routebureau 3 
grote fietsroutes ontwikkeld:
Grebbelinie Midden
Grebbelinie Zuid
Grebbelinie Noord

• In samenwerking met hen en ILikeMedia (producent van die video’s vanuit een andere 

Grebbelinie project vanuit LAEDER) hebben we video’s over belangrijke punten op 
die routes toegevoegd aan de online content. Mensen die deze route fietsen 
kunnen nu mooie informatieve video’s bekijken als deze:
https://youtu.be/5YE9lXXIG5k

https://youtu.be/5YE9lXXIG5k


OVERIGE MIDDELEN
• Magazine - 25.000 stuks verspreid door de regio

• Recreatiekrant – 1/1 advertentie – 30.000 stuks (4 edities 
per jaar) – Bereik per editie 250.000 recreanten in de regio, wordt 
op bijna 300 plekken in de regio verspreid.

• Fietsen & Wandelen campagne – Routes uitgelicht op 
Homepage
Unieke bezoekers oktober wandelmaand: 17.721 (+49%)
Unieke bezoekers meimaand fietsmaand: 15.876 (+150%)

• Margriet eropuit gids – oplage 92.463 abonnees
4 mei bijgevoegd in magazine als bewaar exemplaar

• Relevante gemeente folders - 3 x mee in distributieronde –
liggen bij 110 punten in de regio (ondernemers & VVV info punten)

• Handtekening en Teams achtergrond is nu ter promotie van 
de Grebbelinie



SAMEN AAN DE SLAG MET DE GREBBELINIE



CO-CREATIE
OPDRACHT: Bekijk de Grebbelinie als een buitenstaander. Wat moet iedere 
bewoner en bezoeker gezien, gedaan en geproefd? Voor volwassenen en/of voor 
kinderen. Welke Grebbelinie-routes, evenementen of plekken zijn echte ‘must 
sees’? Bekende plekken, maar misschien ook juist onbekend. En waar kun je op 
een bijzondere manier eten of overnachten? Omschrijf kort waarom het zo leuk, 
bijzonder of apart is. 

• Wat kun jij toevoegen aan deze campagne? 
- Aanbod over de Grebbelinie
- Aanbod op en om de Grebbelinie

• Zie je punten waarop je aan kunt haken?
- Aanbod van ander versterken bijv. 



TOT ZIENS OP DE GREBBELINIE!


