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Ontdekken en doen op de Utrechtse Heuvelrug & de Gelderse Vallei



ONTDEK DE HEUVELRUG MAGAZINE 2017 
Net buiten de Randstad, tussen Utrecht en Amersfoort, ligt 
een oase van rust: de Utrechtse Heuvelrug & de Gelderse 
Vallei. Deze regio kenmerkt zich door de prachtige natuur, de 
talloze landgoederen en de levendige steden en dorpen. In 
het magazine Ontdek de Heuvelrug presenteren we op een 
authentieke en toegankelijke manier de streek. 

De nadruk in het magazine ligt op de rijkdom in cultuur en 
natuurschoon met de daarbij behorende mogelijkheden om 
bijzondere ervaringen op te doen. 

INHOUD 
Ontdek de Heuvelrug magazine brengt verhalen over de  
natuur, landgoederen en kastelen, iconen in de regio, ge- 
schiedenis maar ook portretten van kleurrijke Heuvelruggers. 
Zij vertellen over hun band met de Heuvelrug en de onder-
nemers over hun producten (bijvoorbeeld een bierbrouwer) 
en uiteraard wordt er aandacht besteed aan het culinaire 
aanbod met een voorkeur voor streekproducten.

Daarnaast ontvangt de lezer tips over culturele evenementen 
in de regio, de beste restaurants, de leukste winkels, de  
mooiste wandelingen en fietstochten, en hij/zij wordt rond-
geleid in de vele musea, kastelen, landhuizen en historische 
stads- en dorpskernen.

Het magazine telt 52 pagina’s en heeft twee ‘ingangen’, 
beiden voorzien van een eigen cover. Eén voor de zakelijke 
bezoeker, de andere voor de recreant. Want op de Heuvelrug 
zijn zaken doen en ontspannen op een natuurlijke manier aan 
elkaar verbonden. Het magazine heeft een duidelijke bewaar-
functie. Bij het magazine hoort ook een website:  
magazine.opdeheuvelrug.nl 
 
ONZE LEZERS 
U bereikt zowel de zakelijke als de recreatieve bezoekers van 
de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei en aangrenzende 
gemeentes. 

De recreatieve bezoeker is veelal 50+, en  in de vakantie- 
periodes wordt de streek ook massaal bezocht door jonge  
gezinnen. Voor de zakelijke lezer wordt er aandacht besteed 
aan de unieke congres- en vergaderlocaties waar zaken doen 
en ontspannen op een natuurlijke manier met elkaar  
verbonden zijn. Denk hierbij aan diverse culturele- en buiten-
activiteiten. 

MET WELK EFFECT 
Het doel van het magazine is om de Utrechtse Heuvelrug en 
de Gelderse Vallei aantrekkelijk in beeld te brengen en daar-
mee bezoekers te verleiden om vaker de regio in te trekken 
en meer toeristische activiteiten te ondernemen. Daarbij 
worden ook de unieke zakelijke mogelijkheden in de regio 
meegenomen. De recreatieve bezoeker is vaak ook actief in 
het zakelijk leven, en de zakelijke bezoeker is ook op zoek naar 
recreatie.
 
OPLAGE EN VERSPREIDING 
Het Ontdek de Heuvelrug magazine 2017 verschijnt in een 
oplage van 40.000 exemplaren. Het magazine heeft een 
verkoopprijs van € 5,95.  Hotels, vakantieparken en openbare 
gelegenheden, zoals bibliotheken, musea, VVV’s en cafés 
en restaurants verspreiden het magazine gratis onder hun 
bezoekers. 

Het verspreidingsgebied is de Utrechtse Heuvelrug  
(Amerongen, Baarn, Doorn, Elst, Lage & Hoge Vuursche,  
Leersum, Maarn, Maarsbergen, Soest, Renswoude, Rhenen, 
Veenendaal, Woudenberg, Zeist) en aanpalende gemeenten 
zoals Utrecht, Amersfoort en Wijk bij Duurstede.
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
Titel :     Ontdek de Heuvelrug Magazine
Een uitgave van:   RBT Heuvelrug en Vallei in samenwerking met uitgeverij Virtùmedia B.V.
Verschijningsfrequentie :   1 x per jaar
Druk:     full colour, 52 pagina’s 
Oplage:    40.000
 
TECHNISCHE GEGEVENS

Binnenwerk Omslag

Drukprocédé Offset Offset

Papiersoort 100 grms hv silk mc 170 grms hv silk mc

Bladspiegel 215 x 280 mm idem

Zetspiegel 190 x 250,5 mm idem

 
VERSCHIJNING 
Nummer Verschijningsdatum Sluitingsdatum

1  maart 2017 28-02-2017

 
DE MOGELIJKHEDEN
Laat samen met ons zien hoe mooi en authentiek de Heuvelrug is, investeer in aandacht voor jouw unieke product of dienst. 
Denk aan een enthousiasmerend artikel of aan een nieuwsbericht of agenda-item. 

De artikelen worden aan de adverteerder beschikbaar gesteld voor eigen gebruik en na overleg ook voor gebruik in andere  
media.  

PAGINAPRIJS PER ARTIKEL, FULL COLOR, PRIJZEN PER PLAATSING
Formaat Paginaprijs ex. BTW

1/1 pag € 2500,- 

1/2 pag € 1350,-

1/3 pag €   750,-

1/4 pag €   425,-
 
 
Prijzen gelden voor de artikelen en de streekproducten pagina, de zogenaamde trendpagina’s, fietspagina’s, nieuwspagina,  
kinderpagina’s, de uitneembare evenementenkalender, etc. 

STAFFELKORTING
Bij afname van meerdere pagina’s is er sprake van een aantrekkelijke korting
En iedereen die partner is bij het RBT (basispakket) krijgt een korting van 10%!
 
AANVULLENDE TARIEVEN 
Pagina II + III omslag 5 %
Alle genoemde prijzen zijn excl. Btw, maar inclusief tekst, beeld en opmaak
 
AANLEVEREN MATERIAAL 
Aanleveren bij: studio@virtumedia.nl 
 
CONTACT 
Neem nu contact op met Yvonne van Veenendaal of Ewout van Haaften 
Yvonne van Veenendaal   T 030-6920677  E yvanveenendaal@virtumedia.nl   
Ewout van Haaften                   T (0)30 307 2248            E evanhaaften@virtumedia.nl 
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