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Fietsen en wandelen zijn de belangrijkste activiteiten die in deze regio door bezoekers worden ondernomen. De rust, 
natuur, cultuur en horeca zijn hierbij belangrijke factoren. De regionale samenwerking en bijzondere fiets- en 
wandelarrangementen geven het wandelen en fietsen op de Heuvelrug een economische impuls.  
 

1. De Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei positioneren als fiets- en wandelregio in combinatie met het DNA van de 
regio. 
2. Horeca, attracties  en verblijfsaccommodaties verbinden aan het routeaanbod. 
3. Doelgroepen inspireren door themaroutes 
4. Informeren en faciliteren doelgroep door uitgebreide informatievoorziening. 
5. Activeren doelgroep door zichtbaarheid creëren en onder de aandacht te komen (zie middelen). 
6. Regionale samenwerking stimuleren nieuwe proposities en storytelling. 
 

Met de campagne richten we ons op de Harmoniezoeker en de Inzichtzoeker (SAMR, leefstijlvinder.nl).  
Harmoniezoeker:    35-49 jaar, gezinnen met kinderen. Interesse in familieroutes, plezier en ontspanning. 
Inzichtzoeker:          50+. Interesse in rust, stilte, natuur en cultuur. 
Stijlzoeker:               18-34 jaar, veelal met kinderen. Interesse in exclusiviteit en luxe. 
 

Kom opladen op de Heuvelrug, de fiets- en wandelregio waar je energie van krijgt!  
Op de Heuvelrug blijf je ontdekken. Of je nu recreatief of sportief komt fietsen of wandelen. Je geniet van ruisende 
bossen, golvende heuvels, uitgestrekte zandverstuivingen, weidse uiterwaarde en statige kastelen. Voor fietsers en 
wandelaars is de Heuvelrug een waar paradijs. Het ene moment ga je over een onverhard bospad en hoor je de grote 
bonte specht roffelen, het volgende moment ga je langs bloeiende heide of stap je af voor een bezoek aan een 
buitenplaats of museum. En natuurlijk vind je overal op de Heuvelrug gezellige cafés, restaurants en 
pannenkoekenhuizen.  
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2020 staat in het teken van culinair en La Vuelta Holanda 
2020. Naast culinaire fiets- en wandelroutes worden er 
drie recreatieve Vuelta fietsroutes ontwikkeld in 
samenwerking met Routebureau Utrecht. 
 

• Ondernemers op de Heuvelrug  

• Route.nl 

• Nederland fietsland 

• Gemeentes 

• Routebureau Utrecht 

• Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

• La Vuelta Holanda 
 

 

• Unieke bezoekers fietsen.opdeheuvelrug.nl: 
37.880 

• Unieke bezoekers wandelen.opdeheuvelrug.nl: 
49.674 

• 10.000 Fietsfolders 

• 10.000 Wandelfolders 

• 30.000 Magazines 

• 120.000 Recreatiekranten 

• Fiets- en wandelbeurs Gent & Utrecht 
 

 

• Vermelding op fietsen.opdeheuvelrug.nl  

• Vermelding op wandelen.opdeheuvelrug.nl 

• Vermelding op social media 

• Vermelding in de nieuwsbrief in mei en oktober 

• Extra promotie van een fiets- en/of wandelroute 
langs uw locatie door middel van AdWords, Social 
Media, Nieuwsbrieven, bloggers en drukwerk. 

• Mogelijkheid om winacties aan te leveren 

• Mogelijkheid om arrangementen aan te leveren 

• Mogelijkheid om samen te werken met bloggers 
 

  

€399.- ex BTW per jaar 
 

  

 
 

Drukwerk 

• Inspiratiefolder met de diverse thema’s en tip en 
verwijzing naar de website 

• Vermelding fietsen/wandelen in alle hotspotfolders 

• Recreatiekrant regio Utrecht 

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

 
Pers 

• Succesvolle Fiets-wandelbeurs 

• Free publicity fietsbladen en doelgroepen 

• Samenwerking met bloggers 
 
Online 

• Fietsen.opdeheuvelrug.nl 

• Wandelen.opdeheuvelrug.nl 

• NP-utrechteseheuvelrug.nl 

• Social (Facebook, Instagram) 

• Route.nl 

• Consumentennieuwsbrieven 

• Partnernieuwsbrieven 

• Adwords 

• SEO-SEA 
 

Overige  
Fietsen en wandelen zal ook weer onderdeel uitmaken/ 
terugkomen in andere campagnes van het RBT zoals: 
- La Vuelta Holanda 
- Vakantie op de Heuvelrug 
- Winter op de Heuvelrug 
- Kastelen en Buitenplaatsen 
- Toegankelijkheid 

 

 

• 63% van de Nederlanders wandelt voor het plezier 

• 87,2 miljoen Nederlanders fietsen voor het plezier 

• De gemiddelde afstand van een wandeling is 7 km 

• In Nederland ligt 35.000 km fietspad, waarvan 18.000 km 
in Utrecht 

• Nederlanders fietsen jaarlijks 15 miljoen km 

• Fietsers uit de provincie Utrecht fietsen vaker dan de 
gemiddelde Nederlander 

• Een fietser geeft gemiddeld €10,- tot €14,- uit per 
fietstocht. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1IZ-BrUtnAerYLv2XpC7pzRkVKUlU53V5PWLkFSW2rMMp8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1IZ-BrUtnAerYLv2XpC7pzRkVKUlU53V5PWLkFSW2rMMp8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1IZ-BrUtnAerYLv2XpC7pzRkVKUlU53V5PWLkFSW2rMMp8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1IZ-BrUtnAerYLv2XpC7pzRkVKUlU53V5PWLkFSW2rMMp8g/viewform

