Gardeners’ World is het enige
100% duurzame tuinmagazine
van Nederland en België.
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Het seizoen centraal
De eetbare tuin
Heerlijke recepten uit eigen tuin
Wat te doen in het seizoen?
De bewoners van de tuin
Biodiversiteit

Tuingereedschap
Succesvol tuinieren
Basistechnieken
Tuingereedschap
Huisdier en tuin
Het klimaat

Slimme tuinontwerpen
Bloembakken
Planten in zon en schaduw
Plantenborders
Cottage tuinen
Exotische tuinen in binnen- en buitenland

De basis van Gardeners’ World is het gelijknamige 
tv-programma: de langstlopende show op de BBC,
met miljoenen fans over de hele wereld. Onze redactie
werkt nauw samen met de BBC en de populaire
presentatoren spelen een belangrijke rol in het
magazine en website. Gardeners’ World staat garant

voor superpraktische tuintips voor elk seizoen en staat
boordevol inspiratie voor de ideale tuin.
Dit alles doen we met een missie. Wij zijn 100%
duurzaam. We maken ons sterk voor biodiversiteit en
zorgen dat de tuin niet alleen een lust is voor het oog,
maar ook een toevoeging voor de natuur. Bij ons vind

je geen bestrijdingsmiddelen, en we werken met veel
plezier samen met partners die onze missie delen. Dit
alles doen we vanuit onze passie, enthousiasme, en
nooit met een belerende boodschap. Tuinieren is geen
strijd tegen de elementen en plagen; tuinieren doe je
mét de natuur.

AAN DE SLAG

VRAAG & ANTWOORD

EN OOK NOG ...
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Taken voor in de tuin
Checklisten
Planten in potten en bakken
Handige tuintips
In de kas
Snoeien

Advies
Stekken
Milieu
Tuinproducten
Vraagstukken
Ziektes en plagen

Het laatste nieuws in en om de tuin
Prikbord en uitagenda
Tips & tricks
Leuke inspiratietips
Trends op het gebied van tuinieren
Handige groeigids voor ieder seizoen

De lezers van

Gardeners’ World
Een groot deel van de lezers van Gardeners’
World bestaat uit fans die wekelijks afstemmen
op de BBC om het Engelstalige tuinprogramma
te kijken, aangevuld met een grote groep
fanatieke tuiniers. Veelal welgesteld, met een
flinke tuin en genoeg vrije tijd om hier blijvend
mee bezig te zijn. Het denkniveau ligt hoog
genoeg om Engelstalige tv te volgen. Het blad
wordt door mannen en vrouwen van alle
leeftijden (30+) gelezen, waarbij vrouwen van
50+ de meerderheid vormen. De lezersgroep
koopt bewust, is bezig met de wereld om
zich heen, houdt van de natuur, heeft veelal
huisdieren, en heeft natúúrlijk groene vingers.

Ik houd van de verandering,
ontwikkeling en verrassing die
vaste planten door de seizoenen
heen bieden

Reguliere uitgaven
GARDENERS' WORLD
Gardeners’ World is het tijdschrift voor iedereen met groene
vingers. Dit prachtige en praktische tuinblad bespreekt alles
wat ijverige (hobby)tuiniers moeten weten op het gebied van
tuinieren. Tevens biedt het magazine oeverloze inspiratie voor
het creëren van de ideale tuin. Dit alles wordt gepresenteerd met
de expertise van Monty Don, Carol Klein en de andere sterren van
het befaamde BBC-programma, Gardeners’ World. Zij geven iedere
maand tips en tricks over tuinonderhoud en tuinaankleding.

Specials
GARDENERS' WORLD
Specials die in 2021 verschijnen:
• Tuinieren in potten en bakken
Deadline materiaal: 15 - 02 - 2021
Datum verschijning: 09 - 03 - 2021

• Wildlife
Deadline materiaal: 17 - 05 - 2021
Datum verschijning: 08 - 06 - 2021

• Bloembollen
Deadline materiaal: 16 - 08 - 2021
Datum verschijning: 07 - 09 - 2021

• 100 beste planten
Deadline materiaal: 15 - 11 - 2021
Datum verschijning: 07 - 12 - 2021

TUINIEREN IN
POTTEN EN BAKKEN
In deze speciale uitgave van Gardeners’ World presenteren
we 100 ideeën voor potten en bakken voor elk seizoen en
in elke situatie. Van lentebollen tot zomerbloeiers en van
herfstoogst tot wintervaste planten. We leggen bovendien
uit wat de juiste pot of bak is voor welke plant en hoe de
planten het best worden voorbereid en verzorgd.

Iedereen met een tuin,
balkon of zelfs stoep kan iets
leren van Gardeners’ World

Online

www.gardenersworldmagazine.nl
Op onze website vind je de beste tuintips, verse inspiratie voor elk plekje in de tuin, tuinklussen
waar je op dat moment mee aan de slag kunt, antwoord op je meest prangende tuinvragen en
informatie over de tv-uitzendingen van Gardeners’ World.

CROSSMEDIALE
CAMPAGNES
Verschillende kanalen
die met elkaar in
verbinding staan

DIGITALE
NIEUWSBRIEF

WORKSHOPS
& EVENTS

Alles wat je moet weten
op het gebied van
tuinieren

Kennis, ervaring en
creativiteit

SOCIAL
MEDIA

MARKETING
PARTNERSHIPS

Handige tips en
inspiratie van onze
influencers

Samenwerkingen
op maat

CONTENT
CREATIE
Wij helpen je graag
met het maken van
content

Jaaroverzicht 2021
Juli // Bestand tegen droogte

Deadline materiaal: 30 - 11 - 2020
Datum verschijning: 22 - 12 - 2020

Deadline materiaal: 31 - 05 - 2021
Datum verschijning: 22 - 06 - 2021
•

Monty over het belang van vijvers voor de natuur [ klimaat ]

•

Adam legt een klein terras aan

Deadline materiaal: 01 - 02 - 2021
Datum verschijning: 23 - 02 - 2021

•

20 toffe tuinprojecten voor kinderen

•

Ga plagen te lijf met natuurlijke middeltjes [ klimaat ]

•

Monty gaat aan de slag met wildebloemenweides [ klimaat ]

•

Masterclass potten beplanten: de juiste pot op de juiste plek

•

Alan bereidt de tuin voor op het voorjaar

•

Oogsttips en recepten voor BBQ’s en pizzaovens

•

Leg een vijver aan voor meer biodiversiteit

•

Carol maakt mooie combinaties voor borders

•

Dit zijn ze: de beste kamerplanten

Maart // Het nieuwe groeiseizoen gaat van start

April // Tuinieren in kleine ruimten

Vaste
rubrieken

• Vraag & an
twoord
• Kweken en
eten
• Maandelijk
se snoeigids
• Column Mon
ty Don
• Aan de slag

Augustus // Je zomertuin oppeppen
Deadline materiaal: 28 - 06 - 2021
Datum verschijning: 20 - 07 - 2021
•

Serie (deel 1 van 3): Je droomtuin - ontwerpbasis

Deadline materiaal: 01 - 03 - 2021
Datum verschijning: 23 - 03 - 2021

•

De beste tips voor het bewaren van je oogst

•

Alan blaast borders nieuw leven in

•

Monty kweekt de lekkerste kruiden

•

Special Vraag & Antwoord over zomerse problemen [ klimaat ]

•

Maak een mini-vijver voor het wildleven [ klimaat ]

•

Vergroen je straat met geveltuintjes

•

Zo verzorg je kamerplanten en maak je er gratis meer

•

10 van de beste bomen voor lentebloesem

September // Bloembollen

November // Bomen en struiken planten
Deadline materiaal: 04 - 10 - 2021
Datum verschijning: 26 - 10 - 2021
•

Planten die tegen nattigheid kunnen [ klimaat ]

Deadline materiaal: 02 - 08 - 2021
Datum verschijning: 24 - 08 - 2021

•

10 manieren om het wildleven in je tuin te helpen [ klimaat ]

•

Kweek groenten op je vensterbank

Deadline materiaal: 29 - 03 - 2021
Datum verschijning: 20 - 04 - 2021

•

Alan over slim omgaan met water [ klimaat ]

•

Bomen planten (nationale boomplantdag)

•

Serie (deel 2 van 3): Je droomtuin - ontwerpen met planten

•

De beste bomen voor elk type tuin

•

Masterclass potten beplanten: de magie van kleur

•

Non-stop oogsten tot de lente

•

Carol tuiniert milieuvriendelijk wegens

•

Carol blaast uitgeputte borders nieuw leven in

Mei // Alle planten mogen weer naar buiten

klimaatverandering [ klimaat ]

•

Potten voor schaduwplekken

•

Joe Swift blikt terug op vele jaren Chelsea Flower Show

•

50 bollen voor een kleurenspektakel

•

10 manieren waarop tuinieren je mood verbetert

Juni // Werk samen met de natuur
Deadline materiaal: 03 - 05 - 2021
Datum verschijning: 25 - 05 - 2021

December // Kerst
Deadline materiaal: 01 - 11 - 2021
Datum verschijning: 23 - 11 - 2021
•

Carol over de verzorging van je grond [ klimaat ]

•

De grote cadeaugids

Deadline materiaal: 30 - 08 - 2021
Datum verschijning: 21 - 09 - 2021

•

Groen & glamour: kerstdecoratie

•

Kerstprojecten voor de kinderen

•

Alan houdt zijn gazon op ecologische wijze groen [ klimaat ]

•

Adam houdt kamerplanten gezond

•

Alan begint met de wintersnoei

Oktober // Late kleur en biodiversiteit

•

Monty vertelt over de beste schaduwplanten

•

Serie (deel 3 van 3): Je droomtuin - planttechnieken

•

Groente zaaien: Alan laat zien dat het nog steeds kan

•

Plant tulpen in potten

•

10 manieren om je tuin klimaatproof te maken [ klimaat ]

•

Appels mogen niet ontbreken in je tuin

•

Adam brengt sierverlichting aan in zijn tuin

•

Snijbloemen kweken met weinig ruimte

•

Snoeien deze maand: verwijder dode takken

•

Pak probleemgrond slim aan [ klimaat ]

Januari // Wintertuin
Deadline materiaal: 29 - 11 - 2021
Datum verschijning: 21 - 12 - 2021

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Januari - februari // Winterse beauty’s

Groene vingers
Diereneigenaar

Natuurliefhebber
Food

Contact
Wil je adverteren of meer
weten over de creatieve
mogelijkheden van
onze merken?
Kom gerust langs voor
een kop koffie.

Natascha Janssen
njanssen@fnl.nl
+31 (0)24 240 46 47
+31 (0)6 263 567 60

Eigentijds

