
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Inter)nationale vermarkting van de Utrechtse kastelen 
en buitenplaatsen. De naamsbekendheid rondom 
kastelen en buitenplaatsen als waardevol Nederlands 
erfgoed vergroten en op die manier meer (inter) 
nationale bezoekers aantrekken. 
 

 

Primair de Nederlandse bezoekers. Secundair de Belgen 
en Duitsers. 

- 50+ 
- Gezinnen met kinderen 

 

Start begin toeristisch seizoen 2018, campagne voor drie 
jaar. 
 

NBTC Holland Marketing - Provincie Utrecht - Stichting 
Samenwerkende Kasteelmusea - Stichting Kastelen, 
historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) - 
Utrecht Marketing - VVV Amersfoort - RBT Heuvelrug & 
Vallei - VVV Kromme Rijnstreek - VVV Leusden - RBT 
Gooi en Vecht - Woerden Marketing - Stadsmarketing 
IJsselstein – Gem. Montfoort – Vrijstad Vianen 

 

 

a. Verhalen van kastelen en buitenplaatsen in de 
regio ophalen, bundelen en presenteren, 
aanvullend op de internationale verhaallijn 
‘Kastelen & Buitenplaatsen’. 

 
b. Het bestaande aanbod van en rond kastelen en 

buitenplaatsen koppelen, verbinden en 
daarmee beter op elkaar afstemmen. 

 
c. Bekendheid creëren van de (historische)  

verhaallijnen door het inzetten van een 
overkoepelend online media kanaal in 
combinatie met fysieke promotiemiddelen. 

 
d. Stimuleren van het ontwikkelen van 

gezamenlijke proposities die aantrekkelijk zijn 
voor (inter)nationale bezoekers om meer 
bezoekers te trekken. 

 
e. Vakantieparken en hotels in de regio (en net 

daarbuiten) betrekken bij het informeren van 
de doelgroep door promotiematerialen bij hen 
te verspreiden en voorlichting te geven (bijv. e-
learning). 

 
  

 
Utrechtse 



 

Nederland telt meer dan 700 kastelen en buitenplaatsen, 
van verdedigingsburchten tot luxueuze landhuizen. Deze 
typisch Nederlandse historische huizen en prachtige 
tuinen zijn veelal door 17e- en 18e-eeuwse kooplieden 
en adel ontwikkeld en bewoond. Ze vloeien voort uit 
dezelfde rijkdom en weelde die ook de wereldberoemde 
schilderijen van het Rijksmuseum in Amsterdam en het 
Mauritshuis in Den Haag hebben voortgebracht.  
 
NBTC Holland Marketing zet in de verhaallijn Kastelen en 
Buitenplaatsen de mooiste musea, hotels, gebieden en 
fiets- en wandelroutes in de schijnwerpers. Ze gebruiken 
daar verhalen en beelden voor die online gepresenteerd 
worden. Ook wordt actief ingezet op de buitenlandse 
pers met artikelen in Duitse bladen en georganiseerde 
persreizen aan Nederlandse toplocaties 
 

De provincie Utrecht beschikt over een aantal prachtige 
kastelen en buitenplaatsen die nationale bekendheid 
genieten. De weelderige pronkstukken van macht en 
pracht zijn gelegen op de mooiste plekken in het 
landschap en vormen een belangrijk onderdeel van onze 
propositie. Deze historische locaties hebben een grote 
aantrekkingskracht op toeristen. 
 
Je beleeft authentiek Nederlands buitengebied met de 
mooiste kasteelmusea en tuinen. Je kunt prinsheerlijk 
overnachten bij een van de sfeervolle landgoedhotels, 
B&B’s en buitenplaatsen. De locaties liggen op korte 
reisafstand van elkaar, ideaal om per fiets te bezoeken. 
 
Met de verhalen op zak kunnen bezoekers zowel 
genieten van de rust en de natuur als zich verdiepen in 
de Nederlandse geschiedenis van deze kastelen en 
buitenplaatsen. 
 

Alle deelnemende kastelen en buitenplaatsen in de 
provincie Utrecht komen in een handzaam paspoort (zie 
paspoort Mary, NBTC) met locatie-informatie per pagina, 
met op de aangrenzende pagina de Engelse en Duitse 
vertaling. Het paspoort biedt ook informatie over de 
voornaamste attracties, links naar events, tips over 
‘must sees’, links naar online fiets- en wandelroutes en 
in het midden een overzichtskaart. Op vertoon van het 
paspoort ontvangen bezoekers op diverse locaties 
korting op de entree of iets extra’s. Hiervoor wordt dan 
een stempel in het paspoort gezet op de pagina van dat 
kasteel of buitenplaats. Op advies van het NBTC maken 
we het paspoort meertalig om tevens de buitenlandse 
markt te kunnen bedienen.  
 

- Folder, regiolook, meertalig, wikkel A4 din,  
50.000 ex. provincie breed. 

- Paspoort met ca. 52 bladzijden, meertalig, A6 
formaat staand, fc, 20.000 ex, drie jaar te 
gebruiken. 

 

- Per regio/stad eigen mediakanalen inzetten 
om de Utrechtse kastelen en buitenplaatsen te 
promoten 

- Heuvelrug Magazine (eigen budget RBT) 
 

- regionaal voor provincie Utrecht en eventueel 
per onderliggend thema (beroemde bewoners 
en gasten, kunstcollectie en tuinen).  

- (Inter)nationaal voor Duitse en Belgische 
toerist, meeliften op persbewerking van NBTC. 

- Bloggers kunnen ook een rol spelen bij het 
verspreiden van de diverse verhalen. 

 

- Eigen website (aansluiten op region-website) 
- Social media berichten  
  (Facebook, Instagram, Twitter)  
- Facebookcampagne  
- AdWordscampagne  
- Eigen nieuwsbrief (partners en consumenten)  
- Link met themapagina’s op Holland.com 
- Online routes (route.nl) 
 

- Algemeen foto- en video materiaal ter 
promotie van de regio met de belangrijkste 
kastelen en buitenplaatsen. 

- EXTRA*: drone opnamen per locatie 
- EXTRA*: 360 graden fotografie per locatie 

*tegen meerprijs 

 

- Met Route.nl worden er meerdere meertalige fiets-  
  en wandelroutes ontwikkeld en gepromoot.  
- De campagne wordt opgenomen in de  
  Recreatiekrant regio Utrecht. 
- De campagne wordt gepresenteerd op de Fiets- en  
  Wandelbeurs als onderdeel van de regio. 
- Het promotieteam gaat op locaties (vakantieparken)  
  actief folders en/of paspoorten uitdelen). 
 

€ 350,- ex. Btw per jaar voor de duur van 3 jaar.  
 

 


