
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we doen? 
(Potentiële) bezoekers kennis laten maken met de 
diversiteit van wandelroutes van de Heuvelrug en ze 
verleiden om hun knapzak in te ruilen voor een 
betaalde picknickmand of mooie lunchlocatie.   
 
Wat is onze doelgroep? 
Primair de recreatieve wandelaar die gemiddeld tussen 
de 10-15 km loopt. Secundair op jonge gezinnen met 
speciale familiewandelingen.  
 
Wanneer gaan we dit doen? 
Hele jaar door met een duidelijke piek tijdens oktober 
wandelmaand.  
 
Wie zijn er bij betrokken? 
Ondernemers die een link hebben met wandelen  
Route.nl 
Provincie Utrecht 
NPUH 
 

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

als wandelregio in combinatie met het DNA 
van de regio. 

b. Horeca, attracties en verblijfsaccomodaties 
aan de routes verbinden.  

c. Inspireren doelgroepen met speciale 
themaroutes. 

d. Faciliteren doelgroep door uitgebreide 
informatievoorziening. 

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

f. Regionale samenwerking stimuleren nieuwe 
proposities en storytelling.  
 

                 

                



 

Gedetailleerder verhaal regionaal 
Wandelen is naast fietsen is één van de belangrijkste 
activiteiten die in deze regio door bezoekers wordt 
ondernomen. De rust, natuur, cultuur en horeca zijn 
hierbij belangrijke factoren. Er wordt echter nog vrij 
weinig uitgegeven door wandelaars. Er zijn ook veel 
wandelaars die gewoon een blokje om gaan of de hond 
uitlaten. Willen we het wandelen een economische 
impuls geven dan is samenwerking van groot belang. 
Ondanks dat een wandeling in tegenstelling tot fietsen 
vaak zich wel beperkt tot één gemeente valt er meer uit 
te halen als er regionaal arrangementen worden 
opgezet en de regio het verhaal achter alle mooie 
wandelroutes gaat delen. Kortom Storytelling!  
 
Het zou ook nog kunnen werken om het als 
trainingsgebied te promoten voor bijvoorbeeld de 
vierdaagse of hardloopwedstrijden. Om dit nader uit te 
werken wordt er gekeken of er voor wandelen ook een 
kopgroep opgericht kan worden.   
 
Highlights 2017 
 
Het RBT is ondanks dat er nog geen partners zijn al wel 
begonnen om het momentum van de oktober 
wandelmaand niet mis te lopen.  
- wandelen.opdeheuvelrug.nl 
- facebookcampagne 
- adwordscampagne 
- nieuwsbrief 
- blogger op pad voor diverse routes 
 
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. Voor wandelen 
ligt de focus op rust/stilte, voor fietsen op schone lucht. 
Deze campagne voert het RBT uit. Dit zal ook tijdens de 
fiets- en wandelbeurs als onderwerp geadresseerd 
worden en in de campagne wandelen op de Heuvelrug.  

Folders (drukwerk) 
• Inspiratiefolders met diverse thema’s en tips 

voor onderweg, leuke wandelfeitjes en 
doorverwijzing naar wandelen. 
opdeheuvelrug.nl 

• Vermelding fietsen/wandelen in alle 
hotspotfolders 

• Recreatiekrant 
 
Magazine 
Tips van lokale wandelaars, fysieke leefomgeving 
(stilte), route(s), wandelevenementen, TOP Locaties 
 
Pers 

• Succesvolle Fiets-wandelbeurs 

• Fysieke leefomgeving 

• Oktober Wandelmaand 

• Free publicity wandelbladen en doelgroepen 
 
Online 

• wandelen.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 wandelen op de Heuvelrug.nl  
 
 
Overige Promotie 
Wandelen op de Heuvelrug zal ook onderdeel 
uitmaken van ander campagnes van het RBT 
waaronder: 

• Fietsen  

• Vakantie 

• Kastelen en Buitenplaatsen 
 
Partnerbijdrage 
€ 299,- ex. BTW per jaar 
 
 
 
 

 


