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Ontdek de vele werelden
van Nederland

Nieuwe werelden ontdekken in Nederland
Nederland is niet één land maar ontelbaar veel landen:
compleet nieuwe, inspirerende werelden waar je zelf
op ontdekking kunt gaan. Nederland is het land van de
spraakmakende kunst en culinaire verrassingen maar
ook het land van geheime bossen en eindeloze
waterwegen. Het land van oude ambachten maar ook
van wereldberoemde moderne architectuur. Het land
van de nieuwe migranten én van de eeuwenoude
adellijke families.
Dankzij de uitnodigende fotografie en toegankelijke
tips van In Eigen Land kunnen lezers deze nieuwe
werelden zelf ontdekken. Om inspiratie op te doen
voor bijzondere korte uitjes én lange vakanties in
Nederland. Verrassend, duurzaam en voor elk budget.
Dichtbij, maar toch ver weg van het leven van alledag.
En uiteraard met respect voor de nieuwe eisen van de
anderhalvemetersamenleving. Van de heidegronden van
Drenthe en de meren van Friesland tot de creatieve
broedplaatsen van Zuid-Holland en de wijngaarden van
Limburg. Ook in deze moeilijke tijden — of misschien wel
juist in deze moeilijke tijden — verbindt In Eigen Land
lezers met de landgenoten, cultuur en natuur die ons
land zo uniek maken.

De vele werelden van Nederland

regionale keukens
het boerenleven
traditionele ambachten
het luchtruim

geheime waterwegen
oude landgoederen
nieuwe designplekken onbekende bossen

Gemaakt door experts, toegankelijk voor iedereen
In Eigen Land is een co-productie van:
»Columbus Travel Al vijftien jaar het nr. 1 reismagazine
van Nederland
»Roots Hét natuurmagazine van Nederland
»FietsActief Het leukste fietstijdschrift van Nederland
voor actieve, recreatieve fietsers
» The HoneyGuide Project Het toonaangevende online
platform voor duurzame reiservaringen in Nederland
Doelgroep
Voor Nederlanders tussen de 30 en 65 jaar met een
bovenmodaal inkomen die van het buitenleven,
culturele activiteiten en reizen weg van de massa
houden, maar die dat wel veilig en verantwoord willen
doen. In Eigen Land schenkt extra aandacht aan
fiets- en wandelliefhebbers en ouders met
schoolgaande kinderen.
Kernfeiten
» Maar liefst 148 pagina’s dik
» 3 edities per jaar: uit op 16 februari, 11 mei en 14 sep
» Elke editie maar liefst drie maanden in de winkel
» Oplage per editie: 23.000 exemplaren
» Eigen website, social media ondersteuning en
YouTube-kanaal

Inhoud

PIONIEREN

op het nieuwste
stukje Nederland

Met een driemaster koers zetten richting
onontdekte eilanden, wildlife spotten én
ongerepte natuur ontdekken: dat móét haast
wel een exotische bestemming zijn. Maar niets
is minder waar — de Marker Wadden, voor de
kust van Flevoland, bevatten alle ingrediënten
voor een avontuurlijke reis in eigen land.

Elke editie heeft de vele werelden van Nederland
als rode draad. Dit thema is vrij in te vullen, maar elke
editie komen enkele elementen terug:
» Een katern met aanbevolen wandelroutes
» Een katern met aanbevolen fietsroutes
» Uitneembare kaarten voor bovenstaande routes in
een speciale uitklapper van dikker papier + digitale
versies van deze kaarten. De uitklapper kan in opdracht
worden samengesteld voor een commerciële partner.
» De beste slaapplekken weg van de massa
» Nederland ontdekken met kinderen
» Tips voor citytrips: de leukste steden van Nederland
» Exclusieve lezerskortingen -en acties voor activiteiten
en slaapplekken
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UNIEK OVERNACHTEN

21X UNIEK
OVERNACHTEN
IN NEDERLAND

VLIEL AND

OF DUINLODGE

VLIEFD!

Het is misschien wel de droom van elke bereisde Nederlander:
een stukje land kopen en het naar eigen inzicht omtoveren tot
een paradijsje. Thea en Robert, samen met hun kinderen woonachtig in Amsterdam, wisten het voor elkaar te boksen.
Hun paradijsje in Noordwijk bestaat uit twee moderne vakantiehuizen, midden in de duinen en op loopafstand van de zee en
leuke horecazaken. Het perceel is onderdeel van Bungalowpark
’t Lappennest. Verwacht echter geen drukke campingtoestanden;
op het park heerst rust en kalmte. De enige vorm van entertainment is de jeu de boulesbaan. Maar zeg nou zelf: meer dan
zon, zee en strand − vooruit, en een relaxte strandtent −
heb je toch niet nodig? Er zijn fietsen beschikbaar als je er een
dagje op uit wil. Strandvilla: midweek (€ 395) of lang weekend
(€365) voor max. zes personen. Duinlodge: midweek (€ 350) of
lang weekend (€ 320) voor max. vijf personen. Excl. schoonmaakkosten, strandenkust.nl

CIT Y TRIPS

5 VERRASSENDE
STEDEN buiten

Slapen in een STRANDVILLA
Zon-, zee- en strandvakantie. Maar dan
nét even anders. Volwassener. Met de
aanschaf van een perceel aan de
Nederlandse kust, en de bouw van
twee moderne vakantiehuizen, ging voor
Thea en Robert een droom in vervulling.
Het tweetal nodigt jóú nu uit om mee te
genieten van Strand & Kust.
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De ontzagwekkende Grote Beer staart me aan. Met open mond
staar ik terug. Ik zou me nu groot moe-ten maken, maar ik voel
me heel nietig. Toch ben ik niet bang. Ik voel me juist intens
gelukkig en dankbaar, want de heldere sterrenhemel boven mij
geeft een prachtige voorstelling weg. Voor mij al-leen, een
minimensje, gezeten op een bankje op een duintop. Dit is exact
het moment waarop ik het eiland voor het eerst wil bezingen:
Vlieland, ik ben ‘vliefd’ op jou!
TEKST & FOTOGRAFIE SIMONE WITTGEN

— meer dan zon, zee en strand heb je toch niet nodig? —

NOORD-HOLL AND

de Randstad
het schuldige

LANDSCHAP

Klein maar fijn: deze Nederlandse
stadsparels verdienen meer aandacht.
Vijf bloggers van de duurzame
reiswebsite Honeyguide leiden je
naar de leukste plekken.

Voor de kust van Noord-Holland herinneren tientallen
verlaten bunkers aan de verschrikkingen van de
Tweede Wereldoorlog, maar is de schoonheid van
het duinlandschap tijdloos. We gaan er met een
retro (maar volledig elektrisch) Volkswagen-busje
op ontdekkingstocht.

1.

1.

6x NIJMEGEN
Van ‘Oudste stad van Nederland’ tot ‘Keizerstad’; de titels van Nijmegen zullen je
ongetwijfeld bekend in de oren klinken. Maar wist je dat de stad ook voorloper is op
het gebied van duurzaamheid en zelfs werd uitgeroepen tot Green Capital van
Europa? Simone Wittgen (@simone_wit) ging bewust op ontdekkingstocht.

TEKST AUKE DE HULST FOTOGRAFIE STIJN HOEKSTRA

1. Relax op een
stadseiland

Wandel of fiets over hét symbool van
Nijmegen — de imposante Waalbrug – en
zet voet op een mini-eilandje met een
op-en-top vakantiegevoel: het eiland van
Veur-Lent. Leg een handdoek neer op een
van de strandjes, sup of doe aan supyoga op
de Nevengeul en laat het uitzicht op de
skyline van Nijmegen op je inwerken.
Nieuw op het eiland is het kunstwerk
Het gezicht van Nijmegen, een gigantisch
Romeins masker. Als je door de ooggaten
kijkt zie je Nijmegen liggen, veur-lent.nl

2. Struin door
nauwe steegjes

In het verlengde van het oudste winkelstraatje
van Nederland, de Lange Hezelstraat, ligt
de Stevenskerk. Werp jezelf terug in de tijd
door stil te staan bij de middeleeuwse
kanunnikenhuisjes en de Latijnse school
aan de voet van de kerk, stevenskerk.nl

Fotografie op deze pagina en links: Sigrid Bulens, athellofotografie.nl

3. Ga theeleuten in
de Millingerwaard

5. Oogst je eigen
groenten en fruit

4. Reis de wereld
rond in hartje
Nijmegen

6. Leg je hoofd te
ruste in een van de
hipste hotels van
de stad

De Millingerwaard is een verscholen polderparadijsje op een half uur rijden van Nijmegen.
Vanaf het kerkje van Kekerdom loop je in
nog eens een klein half uurtje (2 km) naar
De Millinger Theetuin. Deze oase is alleen te
voet of per fiets te bereiken. Je inspanning
wordt echter beloond; de oriëntaals-mediterrane tuin is een lust voor het oog, en de
hapjes en drankjes zijn heerlijk. Reserveer
van tevoren een plekje voor de ‘Klassieke
High Tea’, € 24,50 p.p., millingertheetuin.nl

Van buiten ziet dit lunchtentje aan de
Kannenmarkt eruit als een etablissement in
Parijs, met zijn elegante gevel en terrasstoeltjes. Binnen lijkt het net alsof je in
Kopenhagen bent beland, door het lichte
no-nonsense interieur. Op het menu staan
vegetarische salades geïnspireerd op
wereldsteden als Tel Aviv, Tokio en Los
Angeles, downtownnmgn.nl

Marion Boenders, oprichter van Kiemgracht
64 in Malden, stelde zichzelf één duidelijk
doel: mensen weer in verbinding brengen
met de aarde en het voedsel dat ze eten.
Missie geslaagd. In het voedselbos dat ze
aanlegde pluk je je eigen groenten en fruit.
Je kunt er ook terecht voor kruiden, zelfgemaakte jams en chutneys, of aanschuiven
in een heus pop-uprestaurant,
kiemkracht64.com

Je ziet Hotel Credible al van een afstandje
liggen. Dat heeft alles te maken met het
metershoge muurkunstwerk. De ligging van
het hotel kon haast niet beter, aan het eind
van de winkelstraat en op een steenworp
afstand van het Valkhofpark en de gezellige
Waalkade, vanaf € 72 per nacht voor twee
personen, in-credible.nl
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Advertentiemogelijkheden
E-MAIL NIEUWSBRIEF
Creëer optimale aandacht en
conversie voor je bestemming,
dienst of product met een
advertentie of gesponsorde
artikelen in de maandelijkse In
Eigen Land e-mail nieuwsbrief.
Het is ook mogelijk om een
nieuwsbrief te laten
samenstellen die geheel
gewijd is aan jouw
bestemming, dienst of product.
Deze zogeheten dedicated
nieuwsbrieven kunnen op
maat worden samengesteld
met de In Eigen Land-redactie.
Aantal nieuwsbriefabonnees:
ruim 90.000
PRINT MAGAZINE
Laat je bestemming, dienst of product tot leven komen
door middel van een advertentie of advertorial in het
148 pagina’s dikke glossy magazine In Eigen Land.
Oplage: 23.000 exemplaren per editie. 3 edities per
jaar: uit op 16 februari, 11 mei en 14 september.

Advertentiemogelijkheden
WEBSITE
De In Eigen Land-redactie beheert een online inspiratieplatform
waarop ruimte wordt gereserveerd voor advertenties en gesponsorde
artikelen die in samenwerking met jouw bedrijf of organisatie worden
samengesteld. Deze uitingen kunnen worden ondersteund door
campagnes vanuit de bestaande social media kanalen van Columbus,
Roots en FietsActief, met in totaal 75.000 followers.

VIDEO
Nerissa Schansman en Anne-Jan Pouw, de gerenommeerde
videografen van Creative Dreamers, kunnen promotionele video’s
voor je bestemming of product maken. De video’s kunnen worden
gecombineerd met online en print uitingen voor een complete 360º
campagne. Denk bijvoorbeeld aan een videoserie over een specifiek
natuurgebied of accommodatie, ondersteund door een print artikel
in een editie van In Eigen Land, een e-mail nieuwsbrief en/of
gesponsorde content op de website van In Eigen Land.

Advertentiemogelijkheden
In Eigen Land is een co-productie van Columbus Travel,
Fiets Actief en Roots, alle onderdeel van New Skool
Media, een van de grootste bladenuitgevers van
Nederland. Als adverteerder kun je hierdoor niet alleen
adverteren in de printeditie en online media van In
Eigen Land maar ook gebruikmaken van de online en
print mediakanalen van geheel New Skool Media om
je bereik te vergroten of een complete campagne op
maat samen te stellen. Onze accountmanagers denken
graag met je mee over de salesoplossing die het beste
aansluit op jouw wensen.

Tariefkaart & planning
Adverteren in het magazine
1/1 pagina: € 4.950
2/1 pagina: € 9.250
voorjaareditie (februari-mei)
Publicatiedatum: 16 februari
Deadline advertenties: 27 januari
Deadline advertorials: 18 januari
zomereditie (mei-augustus)
Publicatiedatum: 11 mei
Deadline advertenties: 20 april
Deadline advertorials: 9 april
najaareditie (september-november)
Publicatiedatum: 14 september
Deadline advertenties: 25 augustus
Deadline advertorials: 16 augustus
Adverteren in nieuwsbrieven
Nieuwsbrief advertorial: € 1.250
Complete (dedicated) nieuwsbrief: € 5.495
Adverteren op de website en social media
Gesponsorde artikelen: op aanvraag
Het salesteam van New Skool Media kijkt graag
met jou naar de mogelijkheden om jouw
bestemming, dienst of product in In Eigen Land
te promoten. Neem alsjeblieft contact op met:
René Zaaijer, rene.zaaijer@newskoolmedia.nl

