Bereik 3 miljoen tuinliefhebbers

Mediabrochure 2023
TUINSeizoen

TUINOntwerp

LUX.

Bereik

VIPMEDIA
Bereik ruim 3 miljoen tuinliefhebbers, van beginnend tot ervaren
hobbyist, van consument met tuinplannen tot moestuinder.
Met de merken Tuinseizoen, Tuinen.nl, LandIdee, De Tuin op Tafel, Happy
Plants, Groener Wonen, LUX. en Tuinontwerp is Vipmedia je grootste online
en print-mediapartner.
Alles over tuininrichting, tuinieren, moestuinieren, binnengroen
buitenleven en duurzaam wonen.
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TUINSeizoen

Tuinseizoen is een inspirerend
en adviserend magazine voor de
ervaren hobbytuinier.

Tuinen.nl is een praktische website met
magazine voor iedereen die in de tuin aan
de slag wil en wat hulp kan gebruiken.

LandIdee is voor iedereen die
van het binnen- en buitenleven
wil genieten.

De Tuin op Tafel is het
magazine voor de
echte moestuinliefhebbers.
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Groener Wonen is een lifestyle
magazine over duurzaam en
comfortabel wonen.

Tuinontwerp geeft inspiratie aan iedereen
die zijn tuin wil aanpassen of nieuw
gaat aanleggen.

LUX. Tuinen is er voor tuinliefhebbers
die kiezen voor een exclusieve en
stijlvolle tuininrichting.

Happy Plants biedt inspiratie
voor het toepassen van
binnengroen
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TUINSeizoen

Facts & Figures

www.tuinseizoen.com

 INHOUD

TuinSeizoen inspireert lezers met een brede en diepgaande kennis
voor de tuin en tuinieren. Het magazine verschijnt 10x per jaar en biedt
samen met de website, nieuwsbrieven en sociale media tips, informatie
en verdieping op het gebied van sier- en moestuin, terras, vijver en
andere tuingerelateerde onderwerpen.

Lezer
•
•
•
•

•
•
•
•
•

>40 jaar.
Ervaren tuinhobbyist en heeft een tuin van > 100m2.
62% vrouw, 38% man.
Leesgedrag: Wil graag elke editie van Tuinseizoen lezen, herleest
bovendien vaak en bezoekt regelmatig de website voor 		
aanvullende informatie. Bij meer dan de helft leest de partner mee.
Webbezoek: leestijd gemiddeld 1,5 minuut per webpagina.
Niveau: Heeft meer dan gemiddelde kennis over tuinieren.
Sociale klasse: hogere, met bovengemiddeld bestedingsgedrag.
Inkomen: 1,5 tot 2,5x modaal.
Aankoopgedrag: koopt vaak online.
Andere interesses: klussen, wandelen, fietsen, uitstapjes, koken,
dieren.

Magazine
•
•
•

Verschijnt 10x per jaar (en online te lezen via Readly en Tijdschrift.nl)
Leesbereik: 110.000 per editie
Abonnees en losse verkoop

Online
•
•
•

1,9 mln pageviews per jaar
19.000 nieuwsbrief abonnees
11.000 volgers op Social Media

TUINSeizoen
April 2020

Tarieven, formaten en planning

TUINSeizoen
April 2020 ∙ € 6,95

TUINSeizoen

WWW.TUINSEIZOEN.COM

STOERE TUIN
met hergebruik
van materialen

Tips & tricks
voor een
gezond gazon

3x topbomen
Het hele seizoen mooi
en geschikt voor
kleine tuinen

Ontwerpideeën
Spannende
doorkijkjes in
de tuin

 INHOUD

Tulpenfeestje!

www.tuinseizoen.com

Maak
zelf een
verhoogde
plantenbak
Inspirerende tuinen

Print Advertenties
Pagina

Formaat (bxh)

Online Advertenties
Tarief NL

Tarief BE

Website TuinSeizoen

Formaat (bxh)

BP

∙ De Pionier-Ster in Zeeland
∙ Ibizatuin met bollen
∙ Tuin Verheggen in Limburg

Planning
Tarief

Editie

Periode

Verschijning

1/1

228 x 300 mm*

€ 2.475

€ 2.050

Leaderboard

728 x 90

€ 20 CPM

1

jan/feb

29-12-2022

1/2 liggend

198 x 138 mm

€ 1.350

€ 1.150

Rectangle

300 x 250

€ 20 CPM

2

maart

16-02-2023

1/2 staand

97 x 280 mm

€ 1.350

€ 1.150

Large Rectangle

350 x 292

€ 25 CPM

3

april

16-03-2023

1/4 staand

97 x 138 mm

€ 825

€ 675

Partner content

per plaatsing

€ 450/pj

4

mei

20-04-2023

5

juni

16-05-2023

Tarief

6

juli

15-06-2023

€ 475

7

augustus

20-07-2023

8

september

17-08-2023

9

oktober

14-09-2023

10

nov/dec

19-10-2023

(unieke url)

Aanlevering: Certified PDF + kleurproef
*Aflopend met snijtekens en 3 mm afloop rondom
*Toeslag cover 2 of 3: 15%, toeslag cover 4: 25%

Nieuwsbrief

Soort

Nieuwsbrief banner

regulier

25 woorden, link,
1 beeld (600x400px)

Nieuwsbrief

dedicated

Social Media

Soort

Commerciële post

item

€ 1.200

Tarief
€ 395

Nieuwsbrief: 1e en 3e week van de maand

Facts & Figures
www.tuinen.nl

 INHOUD

Of je nu voor het eerst een schop in de grond steekt, ideeën over de
tuin wilt opdoen of juist al wat meer tuinervaring hebt, Tuinen.nl biedt
iedereen volop inspiratie en informatie. Tuinen.nl geeft praktische tips
en advies voor het inrichten van je tuin, het verzorgen van je planten
en meer tuinplezier. Onze lezers vinden altijd het antwoord op hun
tuinvraag.

Lezer
•
•
•
•

•
•
•
•
•

>30 jaar.
Beginnende tot gemiddelde tuinliefhebber.
67% vrouw, 33% man.
Leesgedrag: Kopen een magazine wanneer er in de tuin geklust moet
worden. Raadpleegt vaak de website voor aanvullende informatie.
Webbezoek: leestijd gemiddeld 1,2 minuut per webpagina.
Niveau: Beginnend tuinliefhebber.
Sociale klasse: midden met gemiddeld bestedingsgedrag.
Inkomen: 1 tot 2x modaal.
Aankoopgedrag: koopt vaak online.
Andere interesses: fietsen, dieren, uitstapjes, relaxen, koken en lezen.

Magazine
•
•
•

Verschijnt 2x per voorjaar (en online te lezen via Readly)
Leesbereik: 74.000 per editie
Losse verkoop

Online
•
•
•

2,6 mln pageviews per jaar
11.000 nieuwsbrief abonnees
6.600 volgers op Social Media

Tarieven, formaten en planning
www.tuinen.nl

 INHOUD
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Website Tuinen.nl
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Tarief

Leaderboard

728 x 90

€ 20 CPM

1

30-03-2023

2

11-05-2023

1/1

182 x 248 mm*

€ 1.625

1/2 liggend

162 x 112 mm

€ 895

Rectangle

300 x 250

€ 20 CPM

1/4 staand

79 x 112 mm

€ 495

Large Rectangle

350 x 292

€ 25 CPM

Aanlevering: Certified PDF + kleurproef

Partner content

per plaatsing

€ 450/pj

*Aflopend met snijtekens en 3 mm afloop rondom

(unieke url)

Nieuwsbrief

Soort

Tarief

Nieuwsbrief banner

regulier

*Toeslag cover 2 of 3: 15%, toeslag cover 4: 25%

€ 475

25 woorden, link,
1 beeld (600x400px)

Nieuwsbrief

dedicated

€ 1.200

Social Media

Soort

Tarief

Commerciële post

item

€ 395

Editie

Verschijning

Nieuwsbrief: 1e en 3e week van de maand

Facts & Figures
www.landidee.nl

 INHOUD

LandIdee biedt tips en ideeën aan iedereen die wil genieten van het
landelijke buiten- en binnenleven. Het magazine is geïnspireerd op
het seizoen waarin het verschijnt en besteedt net als de website veel
aandacht aan natuur, dieren, feelgood, cultureel erfgoed, tuinieren,
koken, interieur, gezondheid en een dagje uit.

Lezer
•
•
•
•

•
•
•
•
•

>40 jaar.
Woont landelijk, bezit een eigen huis met tuin.
70% vrouw, 30% man.
Leesgedrag: Kopen het magazine door hun interesse in het landelijke
leven. Herleest vaak en bezoekt regelmatig de website voor
aanvullende informatie.
Webbezoek: leestijd gemiddeld 2 minuten per webpagina.
Niveau: Heeft behoorlijke kennis over tuin en dier.
Sociale klasse: hogere, met bovengemiddeld bestedingsgedrag.
Inkomen: 2 tot 2,5x modaal.
Aankoopgedrag: koopt vaak A-merken online.
Andere interesses: fietsen, wandelen, gezondheid, uitstapjes, natuur,
koken, creatieve hobby's en wooninrichting.

Magazine
•
•
•

Verschijnt 9x per jaar + 1 Kerst special (en online te lezen via Readly
en Tijdschrift.nl
Leesbereik: 185.000 per editie
Abonnees en losse verkoop

Online
•
•
•

660.000 pageviews per jaar
19.500 nieuwsbrief abonnees
8.200 volgers op Social Media

Tarieven, formaten en planning
www.landidee.nl
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Editie

Periode

Verschijning

1/1

230 x 297 mm*

€ 2.775

Leaderboard

728 x 90

€ 20 CPM

1

jan/feb

04-01-2023

1/2 liggend

198 x 138 mm

€ 1.525

Rectangle

300 x 250

€ 20 CPM

2

feb/mrt

08-02-2023

1/2 staand

97 x 280 mm

€ 1.525

Large Rectangle

350 x 292

€ 25 CPM

3

mrt/april

15-03-2023

1/4 staand

97 x 138 mm

€ 925

Partner content

per plaatsing

€ 450/pj

4

apr/mei

19-04-2023

5

juni

24-05-2023

Tarief

6

juli

28-06-2023

€ 475

7

aug/sep

02-08-2023

8

sep/okt

13-09-2023

okt/nov/dec

12-10-2023

nov/dec

08-11-2023

(unieke url)

Aanlevering: Certified PDF + kleurproef
*Aflopend met snijtekens en 3 mm afloop rondom
*Toeslag cover 2 of 3: 15%, toeslag cover 4: 25%
e
LandIdee reportag

Nieuwsbrief

Soort

Nieuwsbrief banner

regulier

25 woorden, link,
1 beeld (600x400px)

EIGENZINNIGE
ONING’
‘VAKANTIEW
AAN DE KUST

Kerst

Daniël, dochter
wonen Mardou en
iewoning.
de bedoeling was,
in hun eigen vakantoptimaal van
Zonder dat het ooit
katten als het ware
in de zomermaanden
voor een
Amélie en hun twee
um genieten ze hier
centraal en zorgen
Gelegen in CastricNatuurlijke elementen staantuin is echt mijn trots.”
g. “De
hun huis en tuin.
-buitenbelevin
van Belkom
binnen
Henny
nen
Foto’s:
ontspan
Tekst: Ruth Smeets

Nieuwsbrief

dedicated

€ 1.200

9

Nieuwsbrief: 1e en 3e week van de maand

MARINADES
Kruiden op de grill

HOE LANG
MARINEREN?

INGREDIËN

TEN 1 ui, 2 tenen knoflook,
2 el plantaardige
olie, 2 el bruine suiker,
1 rode peper, 400
g tomaatblokjes (blik),
100 ml appelsap,
3-4 el balsamicoaz
ijn,
2 el appelstroop,
1 tl paprikapoeder
edelsüß, versgemale
n peper, worcestershiresauce

LandIdee 11

BEREIDING

10 LandIdee

Citroenfrisse
koriandermarinade

Voor 4 porties

INGREDIËNTEN

Rokerige marinad
e voor krachtig

Voor 4 porties

INGREDIËNTEN

vlees of tofoe

2 tenen knoflook,
1 tl gerooktpaprikapoeder,
2 el balsamico-crème,
zout, versgemale
n peper, ½ tl gedroogde4 el olijfolie,
rozemarijn
BEREIDING Pel de
knoflooktenen en
pureer ze met het
de balsamico-crème
paprikapoeder, de
en wat
olijfolie,
Leg het vlees (bijvoorbeel zout, peper en rozemarijn met
de staafmixer fijn.
d 12 lamskoteletten
en laat het circa 2
of 12 plakken tofoe)
uur op
in dit mengsel
Verwarm de houtskoolgr een koele plek marineren.
ill voor directe hitte
6-7 minuten. Keer
voor en gril de koteletten
regelmatig en bestrijk
of tofoe
regelmatig met de
Bereidingstijd: 25
marinade.
minuten • Marineertijd
: 2 uur • Griltijd: 7
minuten

46 LandIdee

1 biologische citroen,
2 handenvol koriander,
6 lente-uien,
2 tenen knoflook,
2 el wittewijnazijn,
6 el olijfolie, zout,
versgemalen peper

BEREIDING Was de
citroen onder heet
water af, dep hem
droog
af. Spoel de korianderta en rasp de schil
kjes
droog en hak de blaadjes af, schud ze
fijn. Maak de
lente-uien schoon
en snijd ze in ringetjes. Pel en snipper
de knoflook. Meng
alle ingrediënten
met de azijn, olie,
zout
en peper en breng
de marinade verder
op smaak. Laat bijvoorbeeld
het grillen in de marinade vis kort voor
trekken of geef
de marinade als saus
erbij.
Bereidingstijd: 15
minuten

Pel en snipper de
ui en de
knoflook en fruit ze
onder voortdurend
roeren aan in de hete
olie. Strooi de suiker
erover en laat alles
licht karamelliseren.
Was het pepertje,
Thai-chilimarinade
halveer het, verwijder
de zaadjes en snijd
Voor 4 porties
het pepertje fijn.
Voeg deze, samen
met de tomaten, het
appelsap en de azijn
INGREDIËNTEN 3
toe aan het uientenen knoflook,
mengsel in de pan.
2 cm gember, 1 el
Roer de appelstroop
sojaolie,
,
het paprikapoeder,
sojasaus, 2 el pruimensau 2 el lichte
zout, peper en de
worcestershiresauce
s, 1 el chilisaus, 1 tl vissaus,
door de saus.
1 tl zout,
Laat de saus onder
peper, 1-2 el arachideolie versgemalen
af en
veer 20 minuten zachtjestoe roeren ongeVoor de saté
circa 1 kg kippenbors
koken.
Pureer
tfilet of ander
alles, breng de saus
vlees, spiesen
nog een keer aan
de
kook en daarna verder
op
spareribs, kippenpoten smaak. Bestrijk
BEREIDING Pel de
of andere grotere
knoflook en schil
stukken vlees met
de
de marinade en grill
gember en rasp beide
ze. Zorg ervoor dat
fijn. Verhit de sojahet vlees
olie in een pan en
fruit hierin de knoflook
wordt, want dan verbrandt niet te heet
en gember al roerend
de marinade.
aan. Voeg de soja-,
Bereidingstijd: 10
minuten
pruimen- en chilisaus
toe en laat alles
Gaartijd: 20 minuten
nog circa 2 minuten
zachtjes koken.
Haal de pan van het
vuur, roer de vissaus
door de marinade
en zet alles tot gebruik
Gril-olie
weg. Verwarm de
houtskoolof gasgrill
Voor 1,5 kg vlees
voor.
Spoel (bijvoorbeel
d) 1 kg kippenborst
INGREDIËNTEN 2
filet zonder huid af,
tenen knoflook,
dep
1 rood pepertje, 1
en snijd het in blokjes het vlees droog
citroen
van circa 2 cm.
honing, 1 el paprikapoe (sap), 1 el
Steek telkens 6-8
der edelsüß,
blokjes vlees aan
½ tl kerriepoeder,
spiesen en bestrooi
100 ml koolzaadoli
het vlees met zout
e
en peper. Bestrijk
het grillrooster met
BEREIDING Pel de
wat olie, leg de spiesjes
knoflook. Was het
erop en sluit
pepertje, halveer
het deksel. Grill de
het, verwijder de
kipspiesjes
pitjes
op miden snijd het fijn.
delhoog vuur 3-4
minuten tot ze licht
Pureer de knoflook
gebruind zijn.
en de peper samen
met het citroensap,
Bestrijk ze met de
de honing, het
Thai-chilimarinade,
paprikapoeder, de
keer ze en gril ze nog
kerrie en de olie fijn.
eens 3-4 minuten
Marineer runderafgedekt tot ze gaar
of varkenssteaks in
zijn. Bestrijk ze tusdeze olie en gril ze.
sentijds met de rest
van de marinade.
Bereidingstijd: 10
Voorbereidingstijd:
minuten
25 minuten
Gaartijd: 10 minuten

Afhankelijk van de
grootte en
de soort ingrediënte
n duurt een
marinade enkele
uren tot soms
wel enkele dagen.
Houd voor
vlees de vuistregel
aan dat de
marinade elke dag
1 cm dieper
in het vlees trekt.

WAAROM
MARINEREN?

Dankzij een marinade
krijgen
vlees, vis en groenten
meer
smaak of wordt de
natuurlijke
smaak ondersteun
d of versterkt.
Neutrale ingrediënte
n, zoals
krijgen door de marinade tofoe
meer
karakter en smaak.

GOED MARINEREN

• Was vlees, vis en
groenten voor
het marineren altijd
en dep ze
grondig droog.
• Zorg ervoor dat
de producten
volledig bedekt zijn
met de
marinade. Leg ze
bijvoorbeeld in
een afsluitbare kom
of doe ze in
een diepvrieszak.
• Bestrijk de gemarineerd
e
ducten voor de bereiding promet de
rest van de marinade
en bestrooi
ze eventueel met
zout.
• In principe kan alles
worden
gemarineerd. Bepaalde
stukken
vlees zijn echter bij
uitstek geschikt om te marineren,
zoals wild
of rundvlees. Dat
wordt malser
door de marinade.
• Vis hoeft niet per
se te worden
gemarineerd, maar
krijgt wel
meer smaak door
het te marineren. Bij vis en schelpdiere
n
past citroensap heel
goed, maar
laat het sap niet te
lang intrekken want dan gaart
het visvlees
al door de aanwezige
zuren en
wordt het droog op
de grill.
• Bewaar de gemarineerd
e
producten altijd in
de koelkast.
Laat ze vlak voor de
bereiding
op kamertemperatuur
komen,
anders duurt het
langer
voordat ze gaar zijn.

Foto’s: Stockfood

Romige marinade

Voor 1 kg vlees

Vertaling: Sylvia Emonts

Dankzij marinades krijgen
ook heerlijk zacht en vlees, vis en groenten niet alleen meer
sappig. Zo wordt grillen
smaak,
een culinair hoogtep ze worden
unt.

LandIdee culinair

LandIdee 47

Social Media

Soort

Commerciële post

item

Tarief
€ 295

Facts & Figures
www.detuinoptafel.com

 INHOUD

De Tuin op Tafel geeft uitgebreide informatie over het zaaien, kweken en
oogsten van groenten, fruit en kruiden. Naast de fraaie beelden en de
talloze tips & tricks over moestuinieren, bieden het magazine en de website leuke recepten voor originele en creatieve gerechten met de oogst
uit eigen tuin.

Lezer
•
•
•
•

•
•
•
•
•

>30 jaar.
Ervaren moestuinier met eigen moes- of volkstuintje.
75% vrouw, 25% man.
Leesgedrag: Deze milieubewuste moestuinier koopt een magazine
om alle nieuwe moestuintrends en leuke recepten te ontdekken voor
koken met eigen oogst.
Herleest regelmatig en bezoekt bovendien vaak de website
voor aanvullende informatie.
Webbezoek: leestijd gemiddeld 1,5 minuut per webpagina.
Niveau: Uitgebreide kennis over zaaien, kweken en oogsten.
Sociale klasse: midden met gemiddeld bestedingsgedrag.
Inkomen: 1,5 tot 2x modaal.
Aankoopgedrag: koopt vaak online.
Andere interesses: koken, lezen, tuinieren en gezond leven.

Magazine
•
•
•

Verschijnt 4x per jaar (en online te lezen via Readly)
Leesbereik: 76.000 per editie
Abonnees en losse verkoop

Online
•
•
•

555.000 pageviews per jaar
14.000 nieuwsbrief abonnees
9.900 volgers op Social Media
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Nieuwsbrief: 1e en 3e week van de maand

*Aflopend met snijtekens en 3 mm afloop rondom
*Toeslag cover 2 of 3: 15%, toeslag cover 4: 25%

Nieuwsbrief

Soort

Nieuwsbrief banner

regulier
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25 woorden, link,
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Nieuwsbrief

dedicated

€ 1.200

Social Media
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Tarief
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www.groenerwonen.com
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Hét platform dat lezers de weg wijst naar een duurzame, energiezuinige
en comfortabele woning en milieubewuste levensstijl.

Redactionele formule

• 	Energie - groene energie inkopen, besparen, duurzame energie
opwekking, van het gas af.
• 	Duurzaam bouwen & wonen - van ecologisch bouwen tot een gezond
binnenklimaat.
• 	Natuurlijke interieurs - hergebruikte, milieuvriendelijke en
duurzame materialen en trends.
• 	Een milieubewuste levensstijl - van elektrisch rijden, waterbesparing
tot zero waste koken.
• 	Groen in, op & om het huis en een klimaatbestendige buitenruimte.

Lezer
•
•
•
•

•
•
•

>35 jaar.
Woningeigenaar.
55% vrouw, 45% man.
Leesgedrag: Deze lezer koopt dit magazine om de mogelijkheden
voor het verduurzamen van zijn woning of nieuwbouw te
ontdekken. Herleest regelmatig en bezoekt bovendien vaak de
website voor aanvullende informatie. Webbezoek: leestijd gemiddeld
2 minuten per webpagina.
Niveau: amper tot gemiddelde kennis van energie besparen en
milieubewuste keuzes.
Sociale klasse: midden tot hoger met bovengemiddeld
bestedingsgedrag. Koopt vaak online.
Inkomen: 2 tot 2,5x modaal.

Magazine
•
•
•

Verschijnt 4x per jaar (en online te lezen via Readly)
Leesbereik: 145.000 per editie
Abonnees en losse verkoop

Online
•
•

300.000 pageviews per jaar
3.500 nieuwsbrief abonnees

Tarieven, formaten en planning
www.groenerwonen.com
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Fijn tuingevoel

Mediterrane sfeer

Inspiratie

Groene weelde

Trampoline
verscholen tussen
de planten

Gezellig
ingericht met
aardetinten

Trendy
zithoekjes
voor elke tuin

Stijlvolle
overkapping
bij de vijver

EN VERDER: SLIMME OPLOSSING VOOR PIJPENLA • ONTWERP JE EIGEN DROOMTUIN •
MOORSE CHARME IN VLAAMSE ACHTERTUIN • 5X VLINDERPLANTEN • DUURZAME STADSTUIN

TUINOntwerp

www.tuinseizoen.com
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Tuinontwerp is er voor consumenten die de tuin willen renoveren of een
nieuwe tuin gaan (of laten) aanleggen. Het magazine staat boordevol
compleet uitgewerkte, eigentijdse ontwerpen voor grote en kleine tuinen
en dakterrassen. Tuinontwerp besteedt ook aandacht aan tuininrichting,
zoals: tuinmeubelen, verlichting, terras, terrasoverkappingen, vijvers en
beplanting.

Lezer
·
•
•
•

•
•
•
•

>35 jaar.
Bezit eigen huis met tuin.
55% man, 45% vrouw.
Leesgedrag: Deze specifieke doelgroep koopt dit magazine om
nieuwe tuintrends en tuinideeën te ontdekken, met het oog op het
renoveren of aanleggen van een nieuwe tuin.
Herleest regelmatig en bezoekt bovendien dan vaak de website
voor aanvullende informatie.
Webbezoek: leestijd gemiddeld 2 minuten per webpagina.
Niveau: gemiddelde kennis van tuinieren.
Sociale klasse: midden tot hogere met een meer dan gemiddeld
bestedingsgedrag.
Inkomen: 2 tot 2,5x modaal.
Aankoopgedrag: kopen regelmatig online.

Magazine
•
•
•

Verschijnt 3x per jaar (en online te lezen via Readly)
Leesbereik: 66.000 per editie
Losse verkoop

Online

Tuinontwerp is een specifiek item op tuinseizoen.com en tuinen.nl
waarop geadverteerd kan worden.
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12 eigentijdse
tuinen
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Speelse gezinstuin

Slim indelen

Vakantie thuis

Tuin als woonkamer

Een fijne plek
voor iedereen

Kleine ruimte
optimaal benut

Wellness in
eigen tuin

Loungen tot in
de late uurtjes

EN VERDER: EEN BOOMHUT OP MAAT • 10X STERKE PLUKBLOEMEN • PIEPKLEIN
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Voorwoord

Gekozen is voor eenheid in kleuren en
materialen. De blauwgrijstint van de
flagstones is afgestemd op die van
de bestaande tuinset.

Inhoud

Beste lezer,
In de tuinen van nu speelt beplanting een
belangrijke rol, de tendens is om minder

De beplanting bepaalt
in grote mate de sfeer
in een tuin.

verharding en meer groen toe te passen.
Gelukkig maar, want een groene omgeving is goed voor het gemoed én werkt
ontspannend. De beplanting bepaalt
bovendien in grote mate de sfeer in een
tuin. Werd tot enkele jaren terug in tuinen
veelal monobeplanting - plantenvakken
met één soort - toegepast, tegenwoordig wordt vaker gekozen voor natuurlijk
ogende beplanting. Een expert hierin
is tuin- en landschapsarchitect Jeroen
Hamers. Hij beschouwt de tuin als een
stepping stone binnen het landschap en met zijn
projecten wil hij dan ook bijdragen aan de biodiversiteit.
En daar hoef je echt geen mega-tuin voor te hebben;
bij een nieuwbouwwoning in Houten realiseerde hij op
circa 100 m2 een walhalla voor vlinders en bijen.
Ook tuinontwerpster Laura Knoops creëert het liefst tuinen
met een grote biodiversiteit. Daarnaast houdt ze zoveel

Tuinen

mogelijk rekening met duurzaamheid en klimaat. In een
kleine stadstuin van haar hand zie je dat onder meer aan
de waterdoorlatende verharding, het groendak en de
regenton. Er kwam zelfs een compostvat in dit tuintje. En
waarom ook niet? Perfect om zo je gft-afval te verwerken
tot geweldige, gratis compost! Maar het meest bijzonder
in deze special vind ik toch de tuin van Guy Jaspers in
Meerdonk. Ongelooflijk hoe hij met veel geduld en doorzettingsvermogen zijn tuin wist te transformeren tot een
Moors paradijsje. Je krijgt er vanzelf een vakantiegevoel,
heerlijk toch?!

Nog meer inspiratie vind je
op www.tuinseizoen.com

Annemarie Gorts

Adjunct-hoofdredacteur TuinOntwerp
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En verder

Dat een tuin niet groot hoeft te zijn om een waslijst aan wensen te kunnen vervullen,
blijkt in deze speelse stadstuin van 60 m2. Behalve een fijn terras en ruimte om naar
hartenlust te kunnen tuinieren is er ook een rotstuin, een eetbare haag en een regenton,
een compostvat, houtopslag én ruimte voor de twee kliko’s en een tuinkasje. Daarnaast
is rekening gehouden met duurzaamheid en klimaat.

Beplanting

58 Nieuwe tuin? Tips voor onderhoud
80 5x vlinderplanten

7 Tuinontwerpers in deze special
53 Shop Ibiza
91 Shop
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LUX.

Facts & Figures
 INHOUD

LUX. Tuinen is er voor tuinliefhebbers die kiezen voor een exclusieve en
stijlvolle tuininrichting. Van topdesign tot klassiek. Lezers streven naar de
beste kwaliteit. Het magazine toont de nieuwste tuintrends, bijzondere
beplanting en buitengewone producten.
Naast de tuinontwerpen van vooraanstaande architecten en hoveniers
vindt je er inspirerende reportages over het stylen van je terras, het
heerlijke buitenleven, slim tuinieren en je eigen wellnesstuin. In LUX.
Tuinen krijg je ook sfeervolle inkijkjes in de tuinen van landhuizen.

Lezer
•
•
•
•

•
•
•
•
•

>40 jaar.
Eigenaar van luxe woning met grotere tuin.
60% vrouw, 40% man.
Leesgedrag: Deze welgestelde doelgroep koopt dit magazine om
nieuwe tuintrends en tuinideeën te ontdekken. Herleest regelmatig en
bezoekt regelmatig tuinwebsites voor aanvullende informatie.
Niveau: gemiddelde kennis van tuinieren. Maar besteedt het tuinieren
vaak uit aan een hovenier.
Sociale klasse: hoog met een meer dan bovengemiddeld
bestedingsgedrag.
Inkomen: 2,5 tot 4x modaal.
Aankoopgedrag: koopt regelmatig A-merken online.
Andere interesses: fietsen, golf, reizen, genieten, auto's, koken en
kunst.

Magazine
•
•
•

Verschijnt 1x in het voorjaar, op 20 april 2023 (en ook online te lezen
via Readly)
Leesbereik: 45.000
Losse verkoop
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24/7 BUITEN
KOKEN
In deze groene gezinstuin, gemaakt door
Meker Tuinen, tref je een verfrissende combinatie van gezelligheid en stijl aan. Volgens Bas
van Elteren, eigenaar van Meker Tuinen, is het
een ‘volwassen’ tuin. “Wat deze tuin kenmerkt,
zijn zowel de strakke lijnen, als dat het een plek
is om echt lekker van te genieten. We hebben
een schommelbank en een zitkei neergezet en
ter decoratie is hij aangekleed met wat grotere
potten. Het is een tuin waar je, als het even lekker weer is, snel gaat zitten! Door de overdekte
keuken kan je hier altijd buiten koken, ook als
het wat minder lekker weer is.” Iets dat de bewoners volgens Bas ook zeker doen. “Ze koken
er echt meerdere keren per week. Dat komt ook
doordat we de gemakken die je binnen in de
keuken hebt naar buiten hebben gebracht. Zo
vind je in deze keuken een gasplaat, koelkast,
kraan en veel kastjes om snijplanken, bestek
en servies in op te bergen, maar ook echte
buitenelementen zoals twee barbecues, de
bekende Big Green Egg en de klassieke Braai,
een wijnkoeler en zelfs een openhaard ter
verwarming. Die hitte reikt tot aan de aansluitende zitruimte die in één lijn vanuit de keuken
doorloopt, zodat het echt één geheel is.”

EN

WWW.MEKERTUINEN.NL

Dit terrasje van
flagstones boven
op een van de
De cortenstalen
grasheuvels is de
vuurkorf Glowb
favoriete plek van
us Dewdrop zorgt
Verelst.
’s avonds voor
extra sfeer én warmt
e.
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Planning

Verelst woont en
werkt hier samen
met zijn man Ben
den Broeck. Op
Van
de begane grond
is het privé-gedee
op de eerste verdie
lte,
ping is Ken Verels
t Tuinarchitectuur
gevestigd. Same
n met twee mede
werkers worden
stijlvolle tuinen ontwo
hier vele
rpen.
Bij de bezichtiging
vóór de aankoop
- ruim drie jaar
geleden - trof het
stel hier een gedat
eerde woning en
verwaarloosd bospe
een
rceel aan. Ze zagen
meteen de moge
lijkheden, hier konde
n ze wonen en werke
n combineren.
“De tuin is gekop
peld aan onze privéw
oning. Daarboven
hebben wij onze
bureaus, dus het
was een beetje
combinatie zoeke
de
n tussen privétuin
en showtuin voor
vaste klanten”, aldus
de
Verelst. “Dus ja,
we konden ons
wel een beetje uitleve
ook
n.” De voortuin met
de entree is
zowel privé als zakelij
k. Om voldoende
privacy te behou
den werd dit tuinge
deelte door een
muur gescheiden
de rest van de tuin.
van
Vanuit het kantoo
r - boven in het
blok’ - is er prach
‘witte
tig zicht op de tuin.
Om het zicht op
tuin te benadrukken
de
en een weidse blik
te houden, is
bewust gekozen
voor veel gazon
. Beslist geen saai
De grasheuvels
gazon!
en solitaire bome
n zorgen jaarrond
een spannend beeld
voor
.

Het hoofdterras
bestaat uit polier
beton, net
als de vloer binnen
. Hierdoor lijkt
door te lopen naar
de vloer
buiten. Pal naast
de vijver
liggen enkele natuur
lijk ogende border
s met
een mengsel van
(lampenpoetsergras onder meer Pennisetum
), Stipa (vedergras),
(parelgras) en witte
Melica
salie. Deze border
moment van het
s zijn elk
jaar aantrekkelijk
, óók in het
vroege voorjaar
dankzij bolgew
assen
sneeuwklokjes
, narcissen en tulpen zoals
grond vochtiger
. Om de
te houden én onkrui
te gaan, is deze
d tegen
afgestrooid met
lavakorrels.
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POPULAIRE
KAMERPLANTEN
volupid est pro
cuptatus

FLOWER
POWER

volupid in pro
cuptatus

volupid est in
cuptatus

56 HAPPY PLANTS

Interieur inspiratie

URBAN
JUNGLE

€ 8,95
02201

 INHOUD

8 711273 993303

GEZOND
WERKEN IN
JE GROENE
THUISKANTOOR

www.tuinseizoen.com

De verkoop voor kamerplanten en snijbloemen verdient een impuls.
Immers, groen in huis is sfeervol en gezond, maar er zijn nog veel meer
voordelen die mogen gezien worden. Happy Plants biedt volop inspiratie
en praktische informatie voor zowel de ervaren plantenliefhebber als de
gemiddelde woonconsument die zijn interieur met groen wilt verfraaien.
Van groene binnenwand tot thuiswerkplek. Van fleurig boeket tot trendy
potplant combinatie.

Lezer
•
•
•

> 35 jaar.
Ze besteden graag aandacht aan hun interieur.
70% vrouw, 30% man.

Magazine
•
•
•

Verschijnt 1x per jaar (en online te lezen via Readly)
Leesbereik: 50.000 per editie
Losse verkoop
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