
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we doen? 
Met de campagne ‘Opladen op de Heuvelrug. De 
fietsregio die je energie geeft’ het fietsen een 
economische impuls geven.    
 
Wat is onze doelgroep? 
Primair de recreatieve fietser (50+ stellen) 
secundair de jonge gezinnen. 
 
Wanneer gaan we dit doen? 
Hele jaar door met een duidelijke focus mei maand 
fietsmaand voor recreatief fietsen.   
 
Wie zijn er bij betrokken? 
Ondernemers op de Heuvelrug  
Route.nl 
Fietsnetwerk.nl 
Nederland fietsland 
Provincie Utrecht 
Gemeentes 
Routebureau Utrecht 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

      Het plan in het kort 
a. De Utrechtse Heuvelrug beter positioneren als 

fietsregio in combinatie met het DNA van de 
regio. 
 

b. Horeca, attracties  en verblijfsaccomodaties 
verbinden aan het fietsaanbod. 

 
c. Inspireren doelgroep door themaroutes. 

 
d. Informeren en faciliteren doelgroep door 

uitgebreide informatievoorziening. 
 

e. Activeren doelgroep door zichtbaarheid creëren 
en onder de aandacht te komen (zie middelen). 

 
f. Stimuleren regionale samenwerking nieuwe 

proposities. 
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Gedetailleerder verhaal regionaal 
Fietsen is naast wandelen één van de belangrijkste 
activiteiten die in deze regio door bezoekers wordt 
ondernomen. De rust, natuur, cultuur en horeca 
zijn hierbij belangrijke factoren. Een fietsroute gaat 
ook maar zelden door één regio. Het is dan ook van 
meerwaarde om hierin samen als regio op te 
trekken om de regio als fietsregio te profileren.  
 
Afgelopen jaar hebben we hier al hard aan gewerkt 
en veel bereikt. We gaan ons nu weer opladen 
voor het nieuwe fietsjaar waarbij we ook sportief 
fietsen aandacht gaan geven. Hiervoor is inmiddels 
een kopgroep samengesteld en wordt er gewerkt 
aan de landingspagina’s mtb.opdeheuvelrug.nl en 
wielrennen.opdeheuvelrug.nl.  
 
Highlights 2017 

• Website Fietsen.opdeheuvelrug.nl  

• Fietsen.opdeheuvelrug.nl (1 -4 t/m 30-11 
2017) 
          - 21.450 bezoekers 
          - in top 3 best bezochte pagina’s 
opdeheuvelrug.nl 

• 2 pagina’s redactioneel artikel Telegraaf 

• Route.nl live event 19 mei i.s.m. gemeente 
Rhenen, 

• Renswoude en Utrechtse Heuvelrug. 

• Beeldbank aangevuld 

• Fiets- en wandelbeurs        
(uitgebreide evaluatie is beschikbaar)  
 
Fysieke leefomgeving 
Vanuit de provincie ligt er een opdracht om in de 
regio (provincie Utrecht) de stilte- en schone 
gebieden die de provincie rijk is onder de aandacht 
te brengen. Mensen ervan bewust maken dat het 
goed is om soms aan het lawaai van het verkeer, 
telefoons, televisie maar ook het lawaai in je hoofd 
te ontsnappen. Bij fietsen ligt de focus op schone 
lucht en bij wandelen op rust/stilte.  Deze 
campagne voert het RBT uit. Dit thema zal ook 
opgenomen worden in fietsen op de Heuvelrug 
waarmee er een win-win situatie zal ontstaan.  

 
Folders (drukwerk) 
• Inspiratiefolder met de diverse thema’s en tip en 

verwijzing naar fietsen.opdeheuvelrug.nl 

• Vermelding fietsen/wandelen in alle 
hotspotfolders 

• Recreatiekrant 
 

Magazine 
Tips van lokale fietsers, fysieke leefomgeving 
(schone), route(s), fietsevenementen, TOP Locaties 

 
Pers 
• Succesvolle Fiets-wandelbeurs 

• Fysieke leefomgeving 

• Mei maand fietsmaand/live event!  

• Free publicity fietsbladen en doelgroepen 
 

Online 
• Fietsen.opdeheuvelrug.nl 

• Social (Facebook, Insta) 

• Route.nl 

• Consumentennieuwsbrieven 

• Nieuwsbrieven partners 

• NP-utrechteseheuvelrug.nl 

• Adwords 

• SEO-SEA 

• Provincie social media kanalen 

• Staatbosbeheer/UL social media kanalen 
 

Foto / Video 
Optioneel video fietsen op de Heuvelrug.nl  

 
Overige  
Fietsen zal ook weer onderdeel uitmaken/ 
terugkomen in andere campagnes van het RBT zoals: 

• Vakantie 

• Sportief fietsen 

• Kastelen en Buitenplaatsen 

• Wandelen 
 

Partnerbijdrage  
€ 299,- ex BTW per jaar 

 


