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•	Minimaal 6 mooie hoge resolutie sfeerbeelden (minimaal 3 mb) die in één oogwenk de lezer weet te
enthousiasmeren en meteen een goed beeld neerzet wat er mag worden verwacht van je regio of gemeente.
•	Het aantal woorden hangt sterk af van de inhoud. We adviseren om zoveel mogelijk te werken met beeld t.o.v.
woorden. Ons advies is om op een advertorial spread max. 150 à 200 woorden te plaatsen.

ontdek midden-limburg

Pakkende kop

Fietsen door het prachtige
vlakke landschap

van Midden-Limburg

Wie denkt dat Limburg alleen uit heuvels bestaat heeft het mis. Midden in Limburg vind je
namelijk een vlak en gevarieerd landschap dat zich goed leent voor een fietstocht. Het ene
moment rijd je door overweldigende natuurgebieden vol bossen en het volgende moment
ontdek je een van de typische Limburgse dorpjes.
Midden-Limburg heeft een uitgebreid fietsknooppuntennetwerk van zo’n 1.000 kilometer
met eindeloos veel mogelijkheden. In deze
waterrijke regio varen verder op verschillende
plaatsen fietsveren om je naar de andere kant
van de Maas te brengen zodat je je fietstocht
kunt vervolgen. Een groot deel van de routes
zijn autovrij. Uniek aan fietsen in MiddenLimburg is dat het fietsknooppuntennetwerk
aansluit op het Duitse- en Belgische netwerk.
Ga op pad en drink in één middag een Belgisch
biertje en eet ‘Kuchen’ in Duitsland.

Aut ovri j

Even uitrusten

Mooi hoge resolutie
sfeerbeeld dat
beeldvullend gebruikt
kan worden

max. 150 à 200
woorden

Deze regio is ook rijk aan cultureel erfgoed.
Fiets hier langs vele interessante cultuurhistorische objecten zoals monumentale boerderijen, goed onderhouden kastelen, mooie
kerken, bijzondere molens en op kleine kerkjes
lijkende kapellen. Even uitrusten tijdens je
fietstocht op een van de vele terrassen hoort er
verder ook bij. Beleef de Bourgondische sfeer
en geniet van een koud biertje, een goed glas
wijn of koffie met Limburgse vlaai. Lekker
loungen aan het water behoort ook tot de
mogelijkheden.

fiets en

Mole n de Grau
we Beer

Meerdere hoge
resolutie sfeerbeelden

Meer lezen over Limburg?
Kijk dan hier
www.route.nl/limburg of
www.routeplannerlimburg.nl
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• Geef aan of het gaat om een fietsroute of wandelroute.
•	Route o.b.v. fietsknooppunten, indien mogelijk start deze route vanaf de VVV, parkeerplaats, TOP of een
aangesloten horeca gelegenheid.
•	Routenaam, indien mogelijk een lifestyle naam. Denk aan bv. Romantische fortenroute langs de Waterlinie.
•	Een enthousiasmerende beschrijving van de route (a.u.b. in de je-vorm) in ongeveer 200 à 250 woorden
waarbij de eerste 200 karakters per route uniek zijn.
• 3 mooie sfeerbeelden per route, aanleveren in hoge resolutie.
• Evt. NAW-gegevens van VVV vestiging of buitencentrum die bij de route mogen worden geplaatst.

Lees verder op pag 2

1.

Routenaam en routebeschrijving
van ca. 200 à 250 woorden
Fietsroute of
wandelroute

routes noord-holland
Theetuinenroute
in Laag Holland

Beschrijving
bezienswaardigh eden
max. 30 à 50 woorden

Door de prachtige omgeving van Laag
Holland kun je heerlijk fietsen, een open
landschap met prachtige vergezichten en
de rustpunten op deze route zijn een
extra cadeautje! De route neemt je namelijk mee langs verschillende theetuinen
waar je kunt genieten van kopjes thee,
huisgemaakte taarten en nog veel meer
lekkers.
Het opstappunt van de route ligt bij het
toeristisch overstappunt nabij knooppunt
53. Vanuit hier fiets je door het prachtige
landschap richting Holysloot, waar je de
eerste theepauze kunt in lassen bij Het
Schoolhuis. Hoewel het niet de titel theehuis draagt, is het volop genieten in dit
voormalige woonhuis van de dorpsmeester
uit 1875. Met het pontje* – dat steeds

tussen 09.30 en 17.00 uur vaart – verlaat je
het schilderachtige dorpje vervolgens weer.
Als je ongeveer een uur hebt gefietst kom
je aan bij Theetuin Overleek. Wuivend
riet, fluitende vogeltjes en een prachtig
uitzicht krijg je hier cadeau. Proef allerlei
huisgemaakte lekkernijen of huur een
van de fluisterbootjes. Fiets vervolgens
door naar Monnickendam, waar aan de
rand van het centrum ’t Weeshuis ligt.
Drink een kopje thee in de tuin van het
zestiende-eeuwse pand en geniet van de
lekkerste broodjes. Aan het einde van de
route kun je neerstrijken bij Theetuin en
theeschenkerij ’t Einde in Zuiderwoude.

Waterlandsmuseum De Speeltoren
Wist je dat in Monnickendam het meest authentieke
en daardoor ook het meest valse carillon van Europa te
vinden is? Bezoek Waterlandsmuseum De Speeltoren
en leer er meer over.
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VVV Monnickendam

Zuideinde 2
1141 VJ Monnickendam
Tel: 0299 - 820 046
info@onswaterland.nl
www.vvvwaterland.nl

Purmerbos
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Purmer Ee

KATWOUDE

56 MONNICKENDA
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Geniet moment

Eventueel NAW-gegevens
VVV vestiging of
buitencentrum

VVV routetip

* Het pontje vaart van half april tot en met juni en
in september op zaterdag en zondag. In juli en
augustus vaart het pontje dagelijks.

Bezienswaardigheid

Eventueel NAW-gegevens
aangesloten horecagelegenheid

Scan de code in de route.nl
app en bekijk deze route.
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Knooppunten en parkeerplaats
of TOP. Eventueel VVV,
buitencentrum of horeca
gelegenheid

De Leek

Theetuin Overleek

Gouwzee

Overleek 6
1141 PD Monnickendam
+31 (0)299 65 27 35

Ooster Ee

WATERGANG

1

marianne@theetuinoverleek.nl
www.theetuinoverleek.nl

BROEK IN
WATERLAND

3 mooie hoge resolutie
sfeerbeelden per route
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• Evt. 3 bezienswaardigheden die de route aandoet. Benodigheden per POI:
- Categorie bezienswaardigheid, bijvoorbeeld Molen
- Naam bezienswaardigheid, bijvoorbeeld Molen de Schermer
- Beschrijving van de POI in max. 30 à 50 woorden, bijvoorbeeld:
‘In het Land van Leeghwater stonden vele molens, die het water uit de grote meren weg maalden. Hier kun je zien
hoe de molen is opgebouwd en hoe men hier woonde. Van bovenin de molen heb je een magnifiek uitzocht. Deze
molen is ook te bezoeken.’
•	Evt. horeca gelegenheid. Let op: voor opname in het magazine dient deze onderneming aangesloten te zijn bij route.nl.
Deze locatie herken je aan de paarse iconen in het kaartbeeld.

Elke in het magazine opgenomen route wordt ook gepubliceerd op www.route.nl en in de route.nl app die door meer
dan 1 miljoen fans wekelijks wordt gebruikt. Hiervoor dien je de route te maken binnen je Business Account op 
www.route.nl en te publiceren op route.nl. Hier kun je ook de benodigde gegevens zoals naam, enthousiasmerende
tekst en foto’s aan de route koppelen.
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Advertentie pagina
Uiteindelijk drukformaat: 222 x 277 mm
Aanleveren op: 232 x 287 mm. In de 5 mm rondom (afloop) geen teksten
plaatsen, dit wordt eraf gesneden bij het drukken.
277 mm

voorkomen dat bij het snijden letters wegvallen of in de rug verdwijnen!

287 mm

Belangrijke informatie minimaal 10 mm uit de kant laten, dit om te

Log in op route.nl
Meer informatie over oplage en distributie vind je hier
2.
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