
Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door: 

www.struinenenvorsen.nl

Programma 2015

Informatiebijeenkomsten routegebonden recreatie/GPS-routes: 

7-9-2015 Aanvang 19.30, regio Nieuwkoopse Plassen e.o., 
 locatie: Rigaranch, Carien van Wees, Blokland 56, Nieuwveen 
10-9-2015 Aanvang 19.30, regio Midden-Holland en Krimpenerwaard e.o., 
 locatie: Pannekoekerie ’t Veldhuis, Noordzijde 96, Bodegraven

24-9-2015  Waterliniebijeenkomst/Linieproducten, aanvang 19.30, locatie volgt nog

13-10-2015 Workshop Geocaching, aanvang 14.00 in Bleiswijk 

26-10-2015 Workshop uitzetten GPS-routes, aanvang 10.00 in Haastrecht

10-11-2015  BHV cursus 

19-11-2015  Informatiebijeenkomst  Verkorte ketens van Bodem tot Bord

26-11-2015  Netwerkbijeenkomst 

Programmering onder voorbehoud, voor actualisatie en nadere informatie zie struinenenvorsen.nl

Struinen en Vorsen is een netwerkorganisatie, die 
ondernemers met elkaar verbindt om samen het 
prachtige cultuurlandschap van het Groene Hart 
op een duurzame manier te promoten. Zij werkt 
daarbij samen met recreatieve, culturele en  
agrarische gebiedsorganisaties.

Smokkelroute
Plattelandstoerisme 
dwars door het groene hart

Haak aan & Doe mee

programma 2015 / 2016 



Wandelen en fietsen werkt
ontspannend en geeft energie!

Een kaart met GPS-Ontdekroutes!

Geocache- & GPS-routes

Heb je altijd al willen weten hoe je zelf een geocache- of 
GPS-route kunt uitzetten, dan is dit echt iets voor jou. In 
oktober organiseert Struinen en Vorsen diverse workshops 
over deze onderwerpen. En natuurlijk is het de bedoeling dat 
je met een geocache of GPS-route naar huis gaat!

Eén van de redenen dat mensen 
eropuit gaan is, dat ze willen 
ontspannen en energie willen 
bijtanken. Weet je dat jouw 
natuurlijke omgeving zich daar 
uitstekend voor leent? Jij kunt je 
gasten helpen om nog meer van 
deze ‘natuurlijke wellness’ te 
profiteren. Met tevredener  
klanten tot gevolg, die hun 
positieve ervaringen delen 
met vrienden en familie of nog 

eens terugkomen. Het stress-
verlagend effect van de natuur 
is nóg groter als mensen ook 
actief zijn in de natuurlijke om-
geving. Verleid je gasten om daar 
nog meer aanwezig te zijn door 
je gasten op maat gemaakte  
wandel- en fietsroutes of 
speurtochten aan te bieden 
afgestemd op fiets- en wan-
delknooppunten. Struinen en 
Vorsen gaat je daarbij helpen. 

Hoe leuk is dat, als jij jouw 
gasten deze speciale kaart 
kunt aanbieden. Op de kaart  
worden diverse Ontdek routes 
beschreven en daarnaast is 
er ruimte gereserveerd voor 
jouw bedrijfsactiviteiten. De 
routes worden voorzien 
van GPS-coördinaten en zijn 
geschikt voor digitaal en smart-
phone gebruik. Het wordt nog 
veel leuker, want als je ver-
bonden aan een Ontdekroute 
bent, krijg je er ook nog een 
bordje bij, zodat jouw bedrijf 
herkenbaar is voor fietsers 

en wandelaars. Mocht je niet 
open zijn, geen probleem. Op 
het bordje staat een QR-code 
waarmee de informatie van 
jouw bedrijf 24-uur per dag 
opvraagbaar is. 

Wil jij ook verbonden worden 
aan een Ontdekroute? Dan is 
dit je kans. Struinen en Vorsen 
wil samen met jou diverse 
Ontdekroutes ontwikkelen in 
de Krimpenerwaard, Midden-
Holland en rondom de Nieuw-
koopse Plassen voor zowel 
wandelaars als fietsers. 

ROUTEGEBONDEN RECREATIE & GPS-ROUTES

Meer weten over routegebonden 
recreatie & GPS-routes kom dan 
geheel vrijblijvend naar één van 
de informatiebijeenkomsten op 
7 of 10 september, opgeven kan 
via info@streekadvies.nl voor 
27 augustus. 



ERFGOED & ONDERNEMERSCHAP, 
EEN GOUDEN COMBINATIE

Linieproducten met de Oude Hollandse 
Waterlinie in de hoofdrol

STREEKPRODUCTEN VERMARKTEN

Verkorte ketens van bodem tot bord

SAMEN 
ONDERNEMEN, 
SAMEN PROMOTEN

Ga je binnenkort een open dag 
organiseren, heb je een nieuw 
arrangement, route of streek-
product ontwikkeld en kun je wel 
wat extra promotie gebruiken, 
klop dan aan bij het promotie-
team! Ria van der Werf zorgt 
voor promotie via www.struinen-
envorsen.nl en via facebook en 
twitter. Gerda Vendrig regelt dat 
je nieuwe product in de Nieuws-
brief komt en als je wilt wordt 
jouw bedrijf in diezelfde nieuws-
brief in het zonnetje gezet. 
Het promotieteamlid van jouw 
gebied kun je benaderen als je 
om de tafel wilt om over pro-
duct ontwikke ling en promotie-
mogelijkheden te praten.   

Van het rampjaar 1672 heb je 
vast wel eens gehoord “het 
volk was redeloos, de regering 
radeloos en het land redde-
loos”. Polders werden onder 
water gezet om de vijandelijke 
troepen tegen te houden en 
met succes. De Oude Holland-
se Waterlinie liep van Muiden 
via Woerden en de Goejan-
verwellesluis tot Gorinchem. 
Misschien ligt jouw bedrijf ook 
wel in het Waterliniegebied! 

Het verhaal van de Waterlinie 
heeft een hoge belevingswaar-
de en kan een economische 
meerwaarde opleveren voor 
jouw producten. Een aantal 
ondernemers hebben al linie-
producten (routes, arrange-
menten, activiteiten) ontwik-
keld. Wil je dat ook, kom dan 
naar de Waterliniebijeenkomst 
op 24 september.

Het project “Groene Hart, van 
bodem tot bord”, waaruit het 
gelijknamige boek is voort-
gekomen, krijgt een vervolg! 
Samen met producenten en 
bereiders gaat Struinen en 
Vorsen zich inzetten om de 
afzetkanalen richting 
de consument te 
verkorten. We 
gaan kijken bij 
initiatieven 

in de stad, die mogelijkheden 
bieden voor de afzet van jouw 
streekproduct. Welk initiatief 
past het best bij jouw product 
en productiewijze, hoe 
kunnen knelpunten aangaande 
distributie, aanvoer, marketing 
op maat ed. gezamenlijk 

opgepakt worden?

Werken aan een 
gebruiksvriendelijke website

De website van Struinen en Vorsen gaat onder constructie met 
onderstaande punten als vertrekpunten. Zou je graag nog andere 
verbeteringen doorgevoerd willen hebben, laat het Ria dan weten: 
webmaster@struinenenvorsen.nl. 
• Een website waar bezoekers met max. 3 klikken bij hun bestemming 

zijn en kunnen boeken!
• Een website die overzichtelijk, pakkend en verleidelijk is. 
• Een website die geschikt is voor tablet, smartphone en computer.
• En niet onbelangrijk een webmaster waarmee je direct contact op 

kunt nemen, als je ergens tegen aan loopt en waarbij veranderingen 
snel doorgevoerd worden. 

Bijzondere streekverhalen
We zijn op zoek naar bijzondere streekverhalen over de Oude 
Hollandse Waterlinie, gebruiken, gewoontes, anekdotes ed., 
die we kunnen verbinden aan de routes. Weet je nog een goed 
streekverhaal dan kun je die mailen naar info@streekadvies.nl.



Jan van der Werf

voorzitter

0182-393271

werf8@planet.nl

Maria Dorresteijn

penningmeester

06-838 633 60

info@risicare.eu

Gerda Vendrig

secretaris, promotieteam,

nieuwsbrief

0348-472548

secretaris@struinenenvor-

sen.nl

Jan Kromwijk

bestuurslid, 

aanspreekpunt 

Utrechtse Waarden

0348-553161

jan.kromwijk@hetnet.nl

Aad Mulder

bestuurslid

06-20680521

aadentruusmulder@caiway.nl

Paulien Zwetsloot

bestuurslid

pauline.zwetsloot@hotmail.nl

Marianne Hoekstra

aanspreekpunt

Utrechtse Venen

camping@boerderijhazen-

veld.nl

Ria van der Werf

webmaster, facebook, twitter, 

routes en promotieteam

06-15545677

webmaster@struinenenvorsen.nl

Contact algemeen: 
secretaris@struinenenvorsen.nl
www.struinenenvorsen.nl
Contact projecten en bijeenkomsten
info@streekadvies.nl
www.struinenenvorsen.nl

Nel Steenbergen

routes en promotieteam

06-16158231

routessv@gmail.com

Truus van der Werf

promotieteam

Midden-Holland

0182-393271

werf8@planet.nl

Diny Kromwijk

promotieteam

Utrechtse Waarden

06-30151563

info@boerderijkromwijk.nl

Ies Bos

promotieteam

Hollandse Venen

06-54911081

ies@sfeerstal.nl

Carien van Wees

promotieteam

Hollandse Venen

0297-526591

info@rigaranch

Lyanne de Laat

promotieteam

Krimpenerwaard

06-30013037

ll.merla@planet.nl

Klaas de Wit

promotieteam

Krimpenerwaard

joke-klaas@planet.nl

Ria van Winden

promotieteam

Oudewater/Linschoten

06-23877266

boerderijvanwinden@hetnet.nl

Nicole Schouten

promotieteam

Oudewater/Linschoten

0348-562318

info@bedandbreakfastderui-

geweide.nl

Marian Humme

promotieteam

Midden-Holland

06-15104078

info@groenehartcatering.nl

Gerda Boersen

promotieteam

Midden-Holland

0172-235401

info@proeftuinvanholland.nl

Esther van Doorn

promotieteam

Oudewater/Linschoten

06-40859483

esther@atelier-esenzo.nl

Marianne Baars

promotieteam

Oudewater/Linschoten

06-30301187

info@hoevespoorzicht.nl

Anita van der Vliet

projectcoördinator

06-46442040

info@streekadvies.nl 

De mensen achter de schermen van Struinen en Vorsen

Initiatieven van Struinen en Vorsen zijn: 
fietswandelkaarten, gps routes, Recreatietoer Lopik, 
Landschapsafari’s, Cultuurmaand Lange Linschoten, 
Routeboekjes Tureluren en Flierefluiten, kinderarrange-
menten, zakelijke arrangementen, klavertje vier route, 
Groene Hart, van Bodem tot Bord, hooiberghutten.


