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Website van de Biologische Moestuin Vereniging Hengelo
Jaarverslag 2017

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/

In 2017 is geleidelijk aan de website overnieuw gemaakt en wat uitgebreid. Ook is er een 
blog toegevoegd: in februari heeft de voorzitter er een blog aan toegevoegd onder de 
naam “Tuindagboek”, dat tevens te zien is op de home-pagina van de website. 
De website bestaat nu uit 44 webpagina's (zie bijlage 2) en 14 blogberichten. 

Google
De indexering van de website bij Google is nu goed, als gevolg van:  

• Met behulp van een plug-in (Yoast SEO plug-in) zijn de meeste van de webpagina's 
nu geoptimaliseerd voor Google. (Voor een overzicht van alle in 2017 
geïnstalleerde plugins: zie bijlage 1). 

• Tegelijk zijn op alle webpagina's zo veel mogelijk, mits functioneel, interne links 
ingevoegd naar andere webpagina's. Daardoor zijn de webpagina's in de website 
nu voor zoekmachines beter herkenbaar geworden als een samenhangend geheel, 
in plaats van een losse verzameling van webpagina's. 

Door de combinatie van deze twee akties lijken alle webpagina's en onderdelen van de 
website nu ook goed en samenhangend te zijn geïndexeerd bij Google. 
Een enkele webpagina kan niet goed worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld omdat de tekst 
niet kan worden aangepast, zoals bijvoorbeeld de webpagina met de statuten. Daar betreft 
het een vaststaande tekst die niet zomaar even kan worden omgegooid omdat dat dan 
een betere waardering via de plug-in oplevert. Dat wij enkele webpagina's niet goed 
kunnen optimaliseren lijkt verder geen problemen op te leveren voor de goede registratie 
van de website als geheel. 

Google Analytics
In april is een plug-in geïnstalleerd (Google Analytics, of de GADWP plug-in), waar wij de 
statistieken van de website mee kunnen uitlezen. Van vóór april 2017 zijn bij ons geen 
webstatistieken voor onze website bekend. Daardoor krijgen wij nu wat inzicht betreffende 
het bezoek van de website, waaronder: 

 bezoekers aantallen
Het aantal unieke bezoekers van de website is erg laag. Dit is ook niet anders dan te 
verwachten voor een website van een zo kleine vereniging van slechts plaatselijke 
betekenis. 

Van april t/m 31 december zijn er 1053 verschillende bezoekers geweest met een 
totaal van 1749 bezoeken en een totaal aantal pageviews van 9350. Hoewel het 
bezoek van dag tot dag sterk kan fluctueren, betekent dit gemiddeld 4 bezoekers per 
dag. En hoewel het aantal bezoekers van dag op dag sterk fluctueert, is het aantal 
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bezoekers op maandbasis vrij gelijkmatig (ca. 120). Alleen de maand juli in 
zomervakantie (92) en de einde-jaars-periode geven – niet verrassend – met 
gemiddeld 3 bezoekers per dag een dipje in het aantal bezoekers te zien. 
Op weekbasis  –  ook niet verrassend – geven de zaterdagen en zondagen vaak een 
dipje te zien. 

Van 25 november tot 12 december zijn op proef op de Facebookpagina van de 
vereniging vijf berichten geplaatst. In die berichten stond steeds een link naar een 
relevante webpagina van de website. In het blog op de homepage van de website 
werd tegelijk ook een bericht geplaatst met een link naar een relevante webpagina in 
de website. Waarschijnlijk daardoor nam het aantal bezoekers van de website in die 
korte periode (2½ week) ineens toe met meer dan 100% toe. Van gemiddeld 4 
bezoekers per dag steeg het aantal bezoekers naar gemiddeld 9,3 bezoekers per 
dag. 
Relatief is dat een heel grote verbetering, maar de betekenis daarvan blijft beperkt 
want het zijn natuurlijk nog steeds kleine aantallen. 

 Herkomst websitebezoek
◦ Ruim 88% van het bezoek van de website was uit Nederland afkomstig. De 
overige bezoekers kwamen uit allerlei verschillende landen, maar voor ons lijkt dat 
verder niet relevant. 
◦ Van de bezoekers van de website was: 54% afkomstig van zoekmachines 
(“organic search” of “organisch zoekverkeer”, vanuit niet-betaalde zoekresultaten), 
38% was direct zoekverkeer (bezoekers die de URL invullen in de browser, vaak 
bezoekers die je website al goed weten te vinden) en 8% was verwijzend verkeer 
(“referral”, bezoek via een link op een andere website). Toelichting: over het 
algemeen zie je dat het verkeer vanuit ‘organische’ kanalen kwalitatief beter is. Zij 
bouncen minder, blijven langer op de website hangen  en bezoeken meer pagina’s 
per bezoek.
◦ Van de bezoekers die via social media op de website terecht kwamen, was 
84% afkomstig van Facebook en 16% afkomstig van Twitter. 
◦ Van de bezoekers die via zoekmachines op de website terecht kwamen, was 
94% afkomstig van Google en 6% afkomstig van Bing. 
◦ Van de bezoekers van de website waren 84% van de bezoekers nieuwe 
bezoekers en 16% waren terugkerende bezoekers. 
◦ Technologie: 

 67% van de bezoekers bezocht de website met een desktop computer 
(waarvan 48% met Chromebrowser, 20% Safari, 11% Internet Explorer), 
 23% bezocht de website met gebruik van een smartphone (waarvan 
56% met een I-phone en 27% met een Samsung) en 
 10% bezocht de website via een tablet. 
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 Populaire webpagina's
Het zal geen verbazing wekken dat de home-pagina het meest “populair” was, deze 
werd met bijna 60% van alle bezoeken aangedaan. Van de overige webpagina's 
waren de bezoekaantallen alle vrij laag met enkele tientallen bezoeken per pagina. Er 
was niet een bepaalde pagina die er duidelijk uit sprong als heel populair of juist 
onpopulair. 

 Bounce rate
De bounce rate (`weigeringspercentage`) geeft aan hoeveel procent van de 
bezoekers slechts één pagina van de website bekijkt, om vervolgens de website 
meteen weer te verlaten omdat men schijnbaar niet datgene vond wat men 
verwachtte. 
Een globale richtlijn voor de homepage is, dat de bounce rate niet hoger zou mogen 
zijn dan 35%. Is deze hoger, dan nodigt de homepage blijkbaar onvoldoende uit om 
door te klikken naar de onderliggende pagina’s. Een veel lagere homepage bounce 
rate is voor veel websites moeilijk te realiseren. Er zullen namelijk altijd bezoekers 
zijn die op de verkeerde website terecht zijn gekomen. Aan die bezoekers heb je toch 
niets. 
De bounce rate van onze website is echter helaas wel wat aan de te hoge kant: ca 
48%. 

Reacties op de website
 Er komen, in elk geval rechtstreeks via de website, vrijwel geen reacties op de 

website, niet van buitenaf van derden, maar ook niet vanuit de vereniging. 

 In september is onder aan alle webpagina's een respons-mogelijkheid geïnstalleerd 
(Contact Form 7 plug-in), zonder noemenswaardig effect (er was 1 externe reactie). 
In december is dit omgezet in een gastenboek, vooralsnog zonder enige reactie  
(http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/biologische-moestuin-
vereniging/gastenboek/). Het contact-formulier is wel gehandhaafd in het blog. 

 De installatie van een anti-spam plug-in (WP-SpamShield plug-in) heeft de door de 
voorzitter terecht gevreesde overlast van ongewenste reacties gelukkig kunnen 
voorkomen. 
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Bijlage 1: Plugins

Er zijn 14 WordPress Plugins in 2017 aan de website toegevoegd. 
Met plugins voegen voegen wij nieuwe functies aan de website toe: 

Plugin naam Omschrijving

All-in-One Activiteiten 
Kalender

Een kalender-systeem met overzichten voor maand, week en 
dag,

AMP
Ondersteunt AMP (= “Accelerated Mobile Pages”) op 
WordPress websites.

BackUpWordPress
Eenvoudige geautomatiseerde backups voor WordPress 
websites. 

Contact Form 7 Een eenvoudig contactformulier.

Crazy Lazy

Versnelt het laden van de website doordat afbeeldingen pas 
worden geladen op het moment dat zij met scrollen op het 
scherm komen. 

Glue for Yoast SEO & AMP
Regelt dat de AMP plugin de correcte metadate van de Yoast 
SEO plugin gebruikt.

Google Analytics 
Dashboard for WP 
(GADWP)

Genereert onze website statistieken.

Limit Login Attempts
Beperkt het aantal inlogpogingen, inclusief bij het gebruik van 
cookies, voor elk IP adres.

Print, PDF & Email by 
PrintFriendly

Voegt knoppen toe aan de webpagina's om deze pagina's te 
kunnen printen, opslaan in pdf-formaat of e-mailen. 

W3 Total Cache

Verbetert de snelheid van de website door het opslaan van 
gegevens op een sneller medium om sneller toegang tot deze 
data te hebben.  

WP Smush
Verbetert de prestaties van de website door het verkleinen 
van te grote afbeeldingen. 

WP-Optimize
Verbetert de prestaties van de website door het opschonen 
van de database. 

WP-SpamShield Blokkeert spam bij het gebruik van contactformulieren e.d.  

Yoast SEO Hulpmiddel voor optimalisatie van webpagina's voor 
zoekmachines, voor inhoud-analyse, het genereren van een 
xml-sitemap en meer. 
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Bijlage 2: De website bestaat nu uit de volgende 44 webpagina´s (dit is de “xml sitemap”): 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/  

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/biologische-moestuin-
vereniging/gastenboek/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinnieuws/actuele-
moestuinnieuws/   

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinnieuws/moestuin-
nieuwsbrieven/  

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinnieuws/moestuin-
jaarverslag/  

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinnieuws/moestuinjaarverg
adering/  

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinnieuws/moestuin-in-de-
pers/  

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinlinks/  

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/dieren-in-de-moestuin/  

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/dieren-in-de-moestuin/vogels-in-
de-moestuin/     

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/dieren-in-de-moestuin/kikkers-en-
padden-in-de-moestuin/  

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinnieuws/  

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/biologische-moestuin-
vereniging/statuten/  

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/biologische-moestuin-
vereniging/huishoudelijk-reglement/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/biologische-moestuin-
vereniging/tuinreglement/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/biologische-moestuin-
vereniging/contact/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/biologische-moestuin-vereniging/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/biologische-moestuin-
vereniging/doe-mee-word-lid/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/biologische-moestuin-
vereniging/donateur/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/biologische-moestuin-
vereniging/een-eigen-moestuin-kavel/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/biologische-moestuin-
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vereniging/open-dag-op-de-biologische-moestuin/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/biologische-moestuin-
vereniging/colofon/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/moestuinagenda/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/biologisch-
moestuinieren/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/wisselteelt/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/combinatieteelt/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/zaaikalender/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/oogstkalender/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/werkkalender/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/werkgroepen/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/onraad-en-
inbraak/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinplanten/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinplanten/groenten/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinplanten/fruitbomen/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinplanten/bloemen/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinplanten/meidoornhaag/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinplanten/moestuinheg/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinplanten/onkruid/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/bodem/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/bodem/bemestingsplan/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/bodem/spitten/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/biologische-moestuin-
vereniging/sponsors/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/bodem/water/ 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/bodem/grond/ 
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