
mediakit route.nl

online en offline
route.nl

marketing platform

App Online Magazine

Powered by

A22

N
19

7

N197

1 IJMUIDEN

2 BEVERWIJK

VELSEN

Midden
Herenduin

Heemskerkerduin

Noordhollands
Duinreservaat

Berkenbos

Verbrande
Vlak

Berenweide

Groote
Vlak

IJMUIDEN

BEVERWIJK

Velsen-
Noord

Santpoort-
Noord

Driehuis

Wijk aan Zee

Velsen-
Zuid

Noorddorp

Heemskerkerduin

N o o r d z e e

Cremer-
meer

Noorder-
bui tenkanaal

Zuiderbui ten-
kanaal

Noordzee
Kanaal

Kennemer-
meer

Mar ina

Hoogoven-
kanaal Binnenspui -

kanaal
IJsbaan

Zwaai-
haven

Binnen-
kanaal

© Falkplan BV

3534

97

42

01

02

96
92 03

04

Gra
tis

 app

Fietsroutes zoeken

Nederland

Alle provincies

Alle afstanden

of zoek op

Toon fietsroutes in de buurt

Zoekenof

Zoek fietsroutes

Zoeken Favorieten Feedback Meer

44%

44%

Grat is voor con
sumenten

Het inspiratieplatform voor het verzamelen, beheren en delen 
van fiets- en wandelroutes

NieuwsbriefFacebook
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Bereik route.nl
5.362.500 

fiets-en wandelliefhebbers

route.nl app
Gratis App voor de consument (Android en iPhone). 
Alle redactionele fiets- en wandelroutes van 
www.route.nl op je mobiel. GPS-enabled en 
inclusief route, redactie en sfeerbeelden.
www.route.nl/app 

route.nl website
Grootste routesite van Nederland, 
België en Duitsland. Meer dan 
5.000 gratis redactionele fiets- en 
wandelroutes online op www.route.nl. 

route.nl op Facebook 
Dagelijks inspireren wij meer dan 17.500 volgers op 
facebook en brengen wij onze maand-campagnes 
onder de aandacht. Wil jij weten hoe wij dit doen? 
www.facebook.com/route.nl

Falk fietskaarten
Best verkochte fietskaarten van 
Nederland en België. Inclusief 
knooppunten en redactionele routes.
webwinkel.falk.nl

route.nl magazines en specials
Het leukste magazine voor de fiets- en 
wandelliefhebber. Deze verschijnt 3x per jaar in de 
maand januari (route.nl jaarboek), april / mei (route.nl 
magazine) en oktober (route.nl uitstapjes special). 
www.route.nl/abonneren

route.nl leden
Enthousiaste aanhangers van route.nl ontvangen 
maandelijks een redactionele e-mailing. 
www.route.nl/nieuwsbrief

planjeroute.nl website
De fiets- en wandelrouteplanner van Nederland, 
België en de grensstreek Duitsland. Met meer dan 
125.000 bezienswaardigheden en horeca en 10.000 
knooppunten maak je snel en eenvoudig je eigen 
fiets- en wandelroutes. Inclusief het opslaan en 
delen van deze routes, foto’s en ervaringen. zo heb 
je de mooiste routes altijd bij de hand, om zelf te 
gebruiken, uit te printen of om door te geven.
www.planjeroute.nl
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van een fietser
Prof iel

Bronnen: 
CVTO 2010/2011 en CVTO 2011/2012
Recron 2013
LF fietsrecreatiemonitor April 2013

en economisch belang
Bestedingen

Consumpties (182 mln)

Fietstochten (289 mln)

Fietsvakanties (201 mln)

289 mln

201 m
ln182 m

ln

Profiel

Gemiddelde duur van een 
fietstocht is ruim 3 uur.

8 miljoen mensen per jaar 
maken recreatieve fietstochten.
In totaal worden er 167 miljoen 
fietstochten per jaar volbracht.

Gemiddelde groeps-
grootte is 2,5 personen

Doelgroep fietsers
- 41% van de fietsers is tussen de 45 

en 65 jaar oud.
- 33% van de fietsers is 65 jaar of ouder.
- 26% is alleenstaand of een gezin met 

jonge kinderen.

Volgens de Recron- 
leefstijlen willen 

fietsers gezelligheid, 
bewust genieten en 

actief bezig zijn.
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Deelname
www.route.nl

Tarieven advertentie route.nl magazine
Advertentievorm Formaat (bxh) Tarief fc

2/1 spread cPDF aanleveren 444 x 277 mm €2.950

1/1 pagina cPDF aanleveren 222 x 277 mm €1.950

1/2 liggend cPDF aanleveren 222 x 137 mm €1.219

1/4 staand cPDF aanleveren 109,5 x 137 mm €   690

Voor plaatsing binnenkant omslag geldt een positiefactor 1,25 op de 1/1 prijs
Voor plaatsing achterzijde omslag geldt een positiefactor 1,35 op de 1/1 prijs

Tarieven redactie route.nl magazine
Advertentievorm Formaat (bxh) Tarief fc

2/1 spread incl. opmaak 444 x 277 mm €4.250

1/1 pagina incl. opmaak 222 x 277 mm €2.500

Tarieven www.route.nl
Advertentievorm Tarief

Online participatie route.nl €   593 per jaar

Inspiratiepagina partner programma* €1.950 per jaar

Banner www.route.nl**                                                           vanaf €   750 per maand
* Minimale looptijd van 2 jaar. Inclusief 3 routes.
**Toeslag per maand in april tot en met september 30%.

De speciale jaaredities (route.nl jaarboek en route.nl uitstapjes boek) worden als 
naslagwerk verspreid onder route.nl abonnees, VVV-vestigingen, fietsspeciaalzaken, 
fietscafés, restaurants, hotels, bezoekerscentra van Staatsbosbeheer en Natuur-
monumenten, boekhandels en vele andere routes.nl aangesloten participanten en partners. 
De speciale jaarboek editie (route.nl jaarboek) word aan de 35.000 bezoekers van de Fiets- en 
Wandelbeurs in Nederland en België als cadeau gegeven.
 
De reguliere route.nl magazine wordt verspreid onder route.nl abonnees, VVV-vestigingen, 
fietsspeciaalzaken, fietscafés, restaurants, hotels, boekhandels en vele andere routes.nl 
aangesloten participanten en partners.

Inclusief Mobile App 

iPhone & Andro
id publicat ie
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route.nl jaarboek
Boordevol fiets- en wandelroutes.

route.nl magazine
Tips en reportages over fietsen en wandelen.

route.nl uitstapjes special
De leukste uitstapjes in Nederland 

en de grens over.

Leaderboard op route.nl Squareboard op route.nl Inspiratiepagina op route.nl
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Contact

Algemeen
route.nl +31 (0)40 26 45 118
Postbus 7579 info@route.nl
5601 JN Eindhoven www.route.nl

Contactpersoon
Jeroen van der Pasch
+31 (0)40 26 45 125


