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Kastelen & tuinen magazine 

De opengestelde kastelen, buitenplaatsen en 
landgoederen in Nederland (en België) zijn prachtig en 
veelzijdig en verdienen een groot publiek. Door het rijke 
aanbod te bundelen in een nieuw tijdschrift en online 
kanaal zorgt Kastelen & tuinen voor meer 
(inter-)nationale zichtbaarheid en onderlinge verbinding. 

Kastelen & tuinen is het eerste glossy publieksmagazine dat 
verhalen brengt over de publiek toegankelijke kastelen, 
buitenplaatsen etc. en daaromliggende tuinen en parken. 

Met 100 pagina’s vol fotografie, achtergrondverhalen en 
praktische tips over museumkastelen, kasteelrestaurants, 
-hotels worden de lezers van Kastelen & tuinen verleid om 
zelf op ontdekkingstocht te gaan. 

Het magazine richt zich op publiek dat volop wil genieten 
van ‘het goede leven’: Jonge gezinnen en actieve vijftig 
plussers die zich graag onderdompelen in cultuur, natuur 
en gastronomie.  

Kastelen & tuinen laat de lezers kennismaken met oude 
tradities, verborgen verhalen, bijzondere tuinen en de 
soms excentrieke persoonlijkheden die in vroeger tijden de 
kastelen en buitenplaatsen bewoonden. 

Kastelen & tuinen magazine bedient in eerste instantie een 
Nederlands sprekend lezerspubliek maar wil op termijn 
met vertalingen ook een internationaal publiek bereiken.
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Achtergrond en partners 

Kastelen & tuinen is een initiatief van Green World Media en 
wordt o.a. ondersteund door NBTC Holland Marketing. De 
ontwikkeling van een publieksplatform rond het thema 
kastelen en tuinen is bedoeld om krachten te bundelen en 
regio-overstijgende samenwerkingen aan te gaan, zodat 
samen met de museumkastelen, de kasteelhotels, de 
regionale bureaus voor toerisme en andere 
belanghebbenden de publieke interesse voor het 
historische en groene erfgoed wordt versterkt.   

Oplage, distributie en verkoopprijs 

De doelstelling is om voorafgaand de Dag van het Kasteel 
(Tweede Pinksterdag, 6 juni 2022) het tweede nummer van 
Kastelen & tuinen te lanceren. Er worden 10.000 
exemplaren gedrukt en verspreid op en rond Nederlandse 
kastelen. Een deel van de oplage wordt gedistribueerd via 
de verkooppunten van Betapress in een pakket met de titel 
‘Buitenleven’. 

https://www.greenworldmedia.nl/gwm/
https://www.nbtc.nl/
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Mogelijkheden tot adverteren 

Vanwege de kleine overhead en het partnerschap met het 
NBTC kunnen de advertentietarieven laag worden 
gehouden, zodat ook voor organisaties met een klein 
budget mogelijkheden zijn om mee te profiteren van het 
bereik van Kastelen & tuinen magazine! 

Doe ook mee! 

  

Facts & Figures 

• 100 pagina’s 
• Oplage: 10.000 ex. (optioneel 10.000 extra) 
• Distributie: 40+ distributiepunten in heel Nederland 
• Adviesprijs: € 7,95 

Tarieven (ex. BTW) 

Magazine 
• 1/1 pagina: € 1.250,- 
• 1/2 pagina: € 700,- 
• 1/4 pagina: € 450,- 
• 1/8 pagina: € 250,- 
• advertorials: van € 750,- tot 1.800,- (maatwerk) 

Website www.kastelenmagazine.nl 

• kleine banner: € 150,- per 12 maanden 
• grote banner: € 300,- per 12 maanden 

Copy deadline: 01 april 2022 

Uw wensen of andere mogelijkheden zijn altijd bespreekbaar! 

Aanleveren: Certified PDF + kleurproef  
• 1/1 pagina: aflopend 210 x 270 mm + 3 mm snijwit  
• 1/2 pagina: liggend 190 x 122 mm + 3 mm snijwit / staand 92 x 250 

mm + 3 mm snijwit  
• 1/4 pagina: staand 92 x 122 mm + 3 mm snijwit 
• 1/8 pagina: liggend 92 x 58 mm + 3 mm snijwit 

Voor het opmaken van de advertenties vragen wij een 
tegemoetkoming in de kostprijs. Hiervoor dient het materiaal 
minstens 1 week vóór de deadline bij ons in huis te zijn.  

http://www.kastelenmagazine.nl
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Inhoud editie zomer 2022* 

• Het rampjaar 1672 - hoe Nederland ontsnapte aan de 

ondergang - door Luc Panhuysen 

• De conservator van Duivenvoorde 

• Kastelen van het noorden: Staten en Stinzen, Borgen en 

Zathen - door René Arendsen 

• Chateau Boutique - shoppen bij kastelen 

• Eindelijk weer open: Paleis Het Loo - door Paul Rem 

• Willem III - een Hollander op de Engelse troon 

• Wandelen langs Gelderse Kastelen  

• Feiten en Cijfers over Kasteel de Haar 

• De tuinen van Beeckestein 

• Puzzel en win 

• Kastelengids 2022 

*wijzigingen voorbehouden

Proefcover - wijzigingen voorbehouden
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Contact 
Advertentieverkoop: 

Sander Louis - E redactie@kastelenmagazine.nl  - M +31 (0)6 - 14 82 41 92 
Rob de Baar - E rob.deBaar@bcm.nl - T +31 (0)40-844 76 32 
Nadia Gheit - E nadia.gheit@bcm.nl - T +31 (0)40-844 76 57 / M +31 (0)6-297 32 321  
Jeroen van der Linden - E jeroen.vanderlinden@bcm.nl - T +31 (0)40-844 76 57 / M +31 (0)6-297 32 321 

 

Advertentiemateriaal: 

Sia Eltink - E support@bcm.nl - T +31 (0)40-844 76 44 
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