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Resultaten ‘Spring op de fiets’



Activatie  
Rotterdam, Den Haag en Haarlem werden getrakteerd op Gelderse streken!
De ‘Virtual Reality fietstour’ was voor iedereen, die meer wil zien van de Gelderse streken, gratis toegankelijk. In een glazen paviljoen stonden verschillende 
fietsen op een statief. Je zat dus echt op een zadel, je had een stuur vast en je kon fietsen. Alleen vooruit komen deed je niet, maar dat had je niet door zodra je 
de VR-bril opzette. Vanaf dat moment leek het alsof je door de Gelderse streken fietste. En je werd bijgestaan door niemand minder dan Jochem van Gelder. 
Deze bekende presentator was tijdens je ‘fietstocht’ jouw eigen reisgids. Hij gaf ook zaterdag 11 mei om 10 uur het startsein.



VR-tour 
Fiets door de Gelderse streken door middel van de VR-tour. Verschillende mooie fietsroutes zijn in deze 
VR-tour vastgelegd. De VR tour was te bekijken tijdens de activatie in de verschillende steden én op de 
landingspagina geldersestreken.nl/fietsen. 

https://youtu.be/NvbI5GmvStM


Winactie 
Op de landingspagina /fietsen is een winactie geplaatst. In de VR tour zaten ‘Gelderse streken’ borden 
verstopt. Met het invullen van het goede antwoord maakt de bezoeker kans op een verzorgd weekend 
weg in de Gelderse streken. 106 personen hebben meegedaan met de winactie. 



Landingspagina
Voor deze campagne is er een landingspagina ingericht die volledig is ingestoken op de fietscampagne. Deze pagina 
heeft in de campagneperiode 2.114 unieke weergaven gehad. De gemiddelde tijd op de pagina was 00:02:37. 



geldersestreken.nl
Op geldersestreken.nl/fietsen is een online omgeving ingericht waar we de zestien mooiste fietsroutes 
uitlichten. Deze routes lopen verspreid over de Gelderse streken en laten de potentiële bezoeker 
kennismaken met de schoonheid en veelzijdigheid van onze regio´s. Voor meer informatie over de route 
wordt men doorverwezen naar gelderseroutes.nl. Zie hieronder de paginaweergaven van de individuele 
routes op gelderseroutes.nl.



Online: PDF fietsroutes 
Om meer data te verzamelen van de doelgroep is er een online PDF ontwikkeld met daarin 16 fietsroutes uit 
de vijf verschillende regio’s. Na het achterlaten van een e-mailadres ontvang je de PDF in de mailbox. 34 
personen hebben de PDF met fietsroutes gedownload.



Pers - landelijk

Bereik 2.755.990

Bereik 410.985

Bereik 401.109

Bereik 8.473 Bereik 5.936

Gelderlander ed. de 
Vallei-Ede. 23 mei. 
Oplage 7.917



Pers - Haarlem



Pers – Rotterdam 

Bereik 102.999

Bereik 13.328

Bereik 8.473

Bereik 2.755.990

AD Rotterdams Dagblad 22 
mei. Oplage: 47.500



Bereik 8.473

Pers – Den Haag

Bereik 2.755.990

RTV Radio 

https://audiomack.com/song/rtvarnhem/mascha-simons-gelderse-streken


Social media campagne
Periode: 12 april – 30 juni
Doelgroep: recreatieve fietser, actieve 45plusser
Bereik: totaal 1.307.583 mensen

– Landelijk 626.409
– Den Haag 256.583
– Haarlem 115.735

– Rotterdam 308.856



FietsActief
In samenwerking met FietsActief is een uitneembare Gelderse streken streekgids volledig in de look & 
feel van FietsActief, op A5 formaat, ontwikkeld. Hierin worden de Gelderse streken breed uitgelicht 
als fietsbestemming. In de streekgids staan vier fietsroutes en tips voor in de omgeving. De gids is 
meegezonden als insert in de FietsActief die is verschenen op 17 mei 2019, met een oplage van 
15.000 exemplaren. Daarnaast zat deze gids in de goodiebag die werd uitgedeeld bij de activatie. 



Radio
• Periode 22 april – 12 mei 

• Doelgroep mannen en vrouwen van 45+

• Lengte 15 seconden algemeen en
10 seconden tag-on

• Totaal bereik
Absoluut 4.918.125
GCF 9,9
Totaal bereik binnen doelgroep 62,5% 

Zender Absolute bereikcijfers Aantal spots per dag Bereik GCF

Sky Radio 1.794.132 4 22,8% 6,7

NPO 1 1.534.455 3 19,5% 5,8

NPO 2 1.518.717 2,7 19,3% 4,0

ORN 1.660.359 4 22,1% 13,0



Snelwegmast Rotterdam
In week 20 en 21 hebben de Gelderse streken een reclame-uiting ingezet op een digitale reclamemast aan 
de A16. De vertoning heeft op deze locatie heeft 1.035.000 passanten per week. 
Daarnaast is er in week 21 ook een digitaal vlak ingezet op de Maasboulevard met 252.110 passanten per 
week. 



Bannercampagne 

1.126.895 vertoningen
8.333 kliks
0,74% CTR


