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INLEIDING
Na een heftig coronajaar in 2O2O voor de hele gastvrijheidssector 
keken we begin 2O21 uit naar een jaar om het herstel gefaseerd te gaan 
opstarten. Er werd een Impuls aanvraag gedaan bij de Provincie en met 
deze extra bijdrage én de inzet van alle destinatiemarketingorganisaties 
in de regio is deze Buitenleven campagne gerealiseerd. 

Met focus op de bewoners en bezoekers van ons gebied en gericht op 
spreiding in het gebied. We hebben hierbij vooral ingezet op de activiteiten 
fietsen en wandelen; waterrecreatie; verantwoord bezoek dagaanbod, 
musea, horeca en retail waarbij de verhaallijnen Hollandse Ambachten, 
Waterlinies en Kastelen & Buitenplaatsen onder de aandacht zijn 
gebracht. 

Er is gekozen voor een flexibele opbouw van de campagne om snel te 
kunnen schakelen bij eventuele nieuwe maatregelen/versoepelingen. 
Helaas was dit ook weer nodig, met name in de laatste fase (winter) 
waarin de omikron-variant weer roet in het eten gooide. 

HIERBIJ PRESENTEREN WE MET TROTS DE RESULTATEN  
VAN DE BUITENCAMPAGNE 2O21



CAMPAGNEBEELD ONTWIKKELEN
Op 6 locaties vanuit de verschillende verhaallijnen en landschappen zijn foto’s gemaakt voor 
het campagnebeeld waarbij focus ligt op het naar buiten gaan, genieten, enthousiasme en 
beleving van het gebied/locaties. 

CAMPAGNEBEELD EN 
LANDINGSPAGINA
Er is een speciale landingspagina gecreëerd 
op de website met daar achter themapagina’s 
gebaseerd op de activiteiten en verhaallijnen 
en specifieke thema’s als streekproducten of 
kidsuitjes en bij heropening van de horeca een 
terrassenpagina. 



FIETS & WANDEL BEURS
De Fiets & Wandelbeurzen in Utrecht en Gent  
werden begin 2O21 samengevoegd in 1 online  
Fiets & Wandel beurs voor Nederland en Vlaanderen.  
In samenwerking met het Routebureau hebben  
we hier aan deelgenomen. 

4.5OO 
online 

bezoekers

8O 
video’s  

bekeken

225 
folders 

gedownload

22.OOO 
personen bereikt via nieuwsbrief en  

social media kanalen van Fiets & Wandelbeurs

 



ABRIPOSTERS
De campagnebeelden zijn ingezet 
in een provinciebrede abricam-
pagne (bushokjes/posterzuilen). 
In 2 verschillende rondes van 
minimaal 1 week hebben we  
4 verschillende locaties getoond 
op meer dan 4OO locaties  
verspreid over de provincie. 
Hiermee hebben we ongeveer 75% 
van de inwoners van de provincie 
bereikt met een gemiddelde 
contactfrequentie van 7,8. 

1 miljoen 
personen bereikt in  
de provincie Utrecht

4OO 
locaties in 
provincie





ONLINE CAMPAGNE
Een groot deel van de campagne speelde zich online af, op social media, via Google search, 
displayadvertenties en video’s. Hierbij werd gebruik gemaakt van de campagnebeelden en de 
campagnethema’s. 



84.114 
bezoekers op 

de website

1.749.978 
views  

video’s

1.O55.5O7 
views social  

berichten

15.O12 
kliks Google 

Search

5.889.333 
views display 
advertenties

   



WINTERCAMPAGNE
In november is het winterdeel van 
de campagne gestart met focus op 
diverse winterse evenementen. Via 
diverse publicaties en specifieke 
online uitingen brengen we deze 
onder de aandacht bij de bewoners. 
Na de aankondiging van de nieuwe 
lockdown per 19 december is de 
campagne weer aangepast met 
verdere focus op wandelingen en 
lichtjesevents en kunst kijken in de 
buitenlucht. 

21.724 
bezoekers op 

de website

264.664 
views social  

berichten

2.71O 
kliks Google 

Search

1.445.986 
views display 
advertenties

  



BOTTERS SPOTTEN
Aan het Eemmeer ligt het dorp Spakenburg, dat bekend staat om zijn botters, waar vissers nu al eeuwen mee varen. De hele haven ligt er vol mee. Natuurlijk willen wij zelf ook een stukje op zo’n authentieke botter mee. Spakenburg is een sfeervol vissersdorp met veel restaurants, een mooi museum over de historie en natuurlijk de visafslag, waar je alles te weten komt over de visserij. 

Must-do in Spakenburg: kibbeling eten bij een van de vis kramen. En Spakenburgse cake proeven, waarvan ze zeggen: hoe natter, hoe beter!
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WANDELEN IN WOERDEN
De leukste manier om vestingstadje Woerden te ontdekken, is door middel van een stadswandeling. Stap langs historische panden zoals het Stadsmuseum, waar het werk hangt van de Woerdense schilder Leo Gestel. 
Lekker eten: Bistronoom, Gare Pompidou of El Rey.

            &                  LOVE …
… pinguïns en tijgers van heel dichtbij bekijken in Dierenpark Amersfoort.… in de wereld van Nijntje duiken in het nijntje museum in Utrecht. … slapen in een pipowagen op het terrein van Buitenplaats Kameryck in Kamerik.
… bloemboeketten plukken bij Amelis’ Hof in Bunnik.… vliegeren op de grote zandvlaktes van de 

Soesterduinen in Soest.
… het Fort bij Vechten bekijken en een virtuele parachutesprong maken bij het Waterliniemuseum.
… kamperen op een drijvend vlot bij Jachthaven Marnemoende in IJsselstein.
… op de heksenweegschaal gaan in Museum de Heksenwaag in Oudewater.
… speuren naar kabouters op een van de kabouterpaden op de Utrechtse Heuvelrug.

MUST-SEE: MUIZENTORENTJESDeze torentjes aan de Zuidwal van vestingstadje Leerdam danken hun naam aan hun vroegere bewoners. Mensen wilden hier niet wonen, omdat zodra de vijand via het water aanviel de muurtorens de meest kwetsbare plek waren. Dus werden ze het thuis van muizen en ratten. Pas in de Tweede Wereldoorlog zijn er weer mensen gaan wonen. Tegenwoordig zit in het eerste torentje het knusse koffi  e & theehuis Thee Leutje.
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UTRECHT 
        HEEFT
              ALLES
Of je nu het relaxte buitenleven wil opzoeken 

met bossen, rivieren en kasteellandgoederen of 

het bruisende stadsleven met terrassen, winkels 

en musea. In de provincie Utrecht vind je het beste 

van twee werelden.

Scan voor een 
voorproefje 

van Utrecht.
(>
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TOEREN…  
De perfecte manier om de provincie Utrecht

te ontdekken, is de toeristische route rijden

langs de Vecht. Zo kom je onder andere langs

Loenen, Nieuwersluis en via het Zandpad

fi ets je over de Vechtbrug – ‘Brooklyn Bridge’

– bij Breukelen. Het is een van de leukste
fi etsroutes van Nederland, want je rijdt langs

molens, plassen en tientallen historische
buitenplaatsen. Onderweg kom je gezellige

eetgelegenheden tegen (zoals ’t Amsterdammertje 

in Loenen aan de Vecht) en veel terrassen om 

een drankje te drinken of ijsje te halen.

DE NATUUR IN…   
Veel Insta-volgers tippen ons om naar 
Het Verdronken Bos bij Schalkwijk te 
gaan. De naam zegt het al: dit was 
eerst een gewoon bos, maar door 
aanhoudende wateroverlast is tien 
jaar geleden besloten om het bos te 
laten ’verdrinken’ en het te gebruiken 
als wateropslag. Via een vlonderpad 
kun je dwars door het bos wandelen. 
Het heeft iets mysterieus om de 
afgestorven boomtoppen boven het 
water te zien uitsteken.

‘Een rondje Vecht 
en Loosdrechtse 
Plassen ken ik als 
mijn broekzak, want 
dit is een van mijn 
lekkerste wielren- 
routes. Maar wel 
bij mooi weer.’
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PUBLICATIES
Influencers Bas Smit en Nicolette maakten in 2O21 een reis door 
Nederland, hun boek Nederland heeft alles werd meer dan 1OO.OOO 
keer verkocht en hun posts over het bezoek aan de regio Utrecht 
hadden een bereik van meer dan 1 miljoen! Vanuit de DMO’s zijn tips 
gegeven voor het bezoek, maar ook natuurgebieden genoemd die we 
juist niet onder de aandacht willen brengen. 
Daarnaast was er een mooie publicatie in het Algemeen Dagblad, 
waren we te zien in magazines als Toeractief, Margriet Wintergids en in 
huis-aan-huisbladen VAR en van de BDU. 
Op onze uitnodiging zijn ook een aantal bloggers op bezoek geweest, 
bijv. Grijs op reis, Stralend Nederland, Vera Wandelt en Op stap met Lisa. 

3,2 miljoen 
personen  

bereikt

3O
publicaties
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Marnemoende van IJsselstein kun je verschil-
lende boten huren. Marnemoende ligt in het 
recreatie-natuurgebied Hollandse IJssel en 
is een fantastisch vertrekpunt. Op dertien 
kilometer ligt het stadscentrum van Utrecht, 
met haar kenmerkende Oudegracht met 

werfkelders, Domtoren en vele museums. 
Maar ook prachtige Oud Hollandse stadjes als 
Oudewater (bekend van de heksenwaag) en 
Montfoort liggen dichtbij. De dichtstbijzijnde 
stad is IJsselstein. In deze historische stad met 
kasteeltoren, twee bijzondere kerken, een 

stadsgracht met vestingsmuren (waar de  
Korenmolen ‘De Windotter’ op is gevestigd) 
en heerlijke restaurants is het de ideale plek op 
de dag af  te sluiten. En je wil de volgende dag 
de omgeving verder verkennen? Overnacht 
dan op Jachthaven Marnemoende. Naast een 

overnachting in een tent, camper of  caravan, 
kun je ook overnachten in een trekkershut of  
op een kampeervlot. Een uniek concept waar-
bij een aantal dagen per jaar overnacht kan 
worden op een drijvend vlot. Deze is alleen 
te bereiken met een Canadese kano waar-
mee ook de eigen spullen vervoerd moeten 
worden. Neem dus niet al teveel mee… En 
heb je toch iets meer behoefte aan een luxere 
overnachting? Ga dan naar B&B aan de Lek 
in Vianen of  het Stadshotel Van Rossem in 
Woerden. Kortom, de regio Utrecht leent zich 
perfect als uitvalbasis voor een (mini) vakantie 
in eigen land. 

Krijg je geen genoeg van de regio Utrecht?  
Vijf hotspots voor een bezoek aan de regio:
Kasteel de Haar, het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland.
Kaaspakhuis Woerden, het ruim 100 jaar oude kaaspakhuis van Reypenaer.
Nationaal Glasmuseum Leerdam, dé glazen schatkamer van Nederland.
Waterliniemuseum, na een bezoek aan het Waterliniemuseum hebben de waterlinies geen geheimen meer voor je.Nationaal Militair Museum, in dit interactieve museum komen verleden, heden en toekomst tot leven.
Kijk voor meer tips en leuke overnachtingsplekken in de regio Utrecht op visitutrechtregion.com

Begin je dag in het groen 
Kasteel Groeneveld bevindt zich in Baarn en 
is een echte buitenplaats voor mens en natuur. 
Rondom het kasteel en in de kasteeltuin kun 
je heerlijk wandelen en voor de kinderen is 
er een speciaal kabouterpad. Na een flinke 
wandeling kun je in het Grand Café genie-
ten van heerlijke soepen, broodjes en een 
welverdiend drankje. Nuttig deze heerlijk 
in de zon op één van de vele bankjes. Voor 
een alternatief  in de natuur kun je heerlijk 
vertoeven in Landwinkel en Schenkerij ‘De 
Kersenhut’. Een heerlijke plek tussen Cothen 
en Wijk bij Duurstede waar je kunt genieten 

van rust en ruimte, te midden van de hoog-
stam kersenboogaard. In de Landwinkel is 
er een gevarieerd assortiment te vinden van 
eerlijke en heerlijke (streek) producten. En 
bij de Schenkerij warm je in de winter knus 
op bij de houtkachel en in de zomer kun je 
op de veranda, terras of  in de boomgaard 
genieten van een kop koffie met iets lekkers of  
van een high-tea of  lunch met een goed glas 
wijn. Maak vervolgens in het Kersenmuseum 
kennis, op een interactieve manier, met de 
rijke historie van de kersenteelt. En geniet je 
liever per fiets van de natuur? Dat kan, de 
regio Utrecht kent vele fietsroutes, zoals het 
Rondje Spakenburg. Begin in de ‘keistad’ 
Amersfoort, de grootste verrassing van het 
midden van Nederland. Met haar grote schat, 
haar historie, en de vele monumenten, grach-
ten en subtiele details is deze middeleeuwse 
stad, die in de dertiende eeuw ontstond, een 
echte parel. Ga vervolgens met de fiets door 
naar natuurgebied Arkemheen-Eemland en 
naar het bijzondere Bunschoten-Spakenburg. 
Spakenburg is een goed moment om even te 
stoppen. Het is namelijk een levendige dorp, 
waar je mensen in klederdracht kunt tegenko-
men en kunt varen op een botter. En vergeet 
de oude vissershaven niet, de haven is een lust 
voor het oog! 

Langs de waterlinie 
Nederland is een echt waterland. Typerend 
zijn de waterlinies die in Nederland te vinden 
zijn. In de regio Utrecht zijn maar liefst drie 
waterlinies te vinden. De Oude en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie. 
De (Oude en Nieuwe) Hollandse Waterlinie 
vormde vanaf  het Rampjaar 1672 eeuwen- 
lang de ruggengraat van onze defensie. De 
Grebbelinie fungeerde eeuwenlang als ver-
tragingsbuffer voor de Hollandse Waterlinie. 
Volg het spoor van deze linies en ontdek oude 
forten, maak de mooiste fietsroutes of  verken 
de Grebbelinie per e-chopper (een elektrische 
scooter). De Grebbelinie is van oorsprong een 
waterlinie die loopt van de Nederrijn bij de 
Grebbeberg in Rhenen, via Amersfoort naar 
Spakenburg. Bij de Grebbelounge kun je een 
e-chopper huren en voor vertrek genieten 
van een lekker kopje koffie. Haal vervolgens 
informatie op of  boek een rondleiding in 
het bezoekerscentrum en ga op pad naar 
de omliggende steden, zoals Spakenburg en 
Amersfoort. Hier is voldoende te zien en te 
doen voor een inspirerende middag. 

Sluit de dag af in stijl aan het water
De dag eindigen met een heerlijk hapje 
en drankje aan het water? Dat kan! Na de 
omgeving per fiets, scooter of  benenwegen 
te hebben verkend is het tijd om lekker uit 
te rusten in een bootje. In de jachthaven 

            Actueel
Oud-Hollandse steden, grachten, 
natuur en prachtige wandel- en 
fietsroutes, de regio Utrecht heeft 
het allemaal. In en rondom de stad 
Utrecht kun je je groene hart opha-
len en genieten van het beste wat de 
Nederlandse natuur en geschiedenis 
te bieden heeft.   

Tekst: Féline van der Linde 
Foto: Persfoto’s 

Geniet van een (mini)vakantie in het midden van het land

In en rondom de stad 
Utrecht kun je je groene 
hart ophalen en genieten 
van het beste wat de 
Nederlandse natuur en 
geschiedenis te bieden heeft.

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE



VISITUTRECHTREGION.NL/NAAR-BUITEN

Mede mogelijk gemaakt door

‘Kom naar buiten’ is een initiatief van Visit Utrecht Region, een 
samenwerkingsverband van 19 Utrechtse gemeentes, de provincie Utrecht en 

de Utrechtse destinatiemarketingorganisaties, te weten 
Citymarketing Amersfoort, Hecht Spakenburg, Leerdamglasstad.nl,

RBT Heuvelrug & Vallei, Uit in IJsselstein, Utrecht Marketing, Visit Gooi & Vecht, 
Vrijstad Vianen, VVV Kromme Rijnstreek en Woerden Marketing.


