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CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

De HovenierDe Hovenier
HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

SPeCiaL SMaRt CitY

NIEUWNIEUW



GREENKEEPER 2018
greenkeeper.nl

Het belangrijkste vakblad voor mensen die op technisch en bestuurlijk 
niveau verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de exploitatie van 
golfbanen. Sinds 1990 de autoriteit in greenkeeping.

Oplage
1750

Sitebezoekers p/m
5100

e-mail nieuwsbrieven
5000

Artikelen

Artikelen

Nieuwsberichten e-mailing

Verschijningsdata
Editie       Uiterlijke aanleverdatum  Verschijningsdatum  Thema-special  Event 

1.  9 februari  23 februari   

2.  23 maart  6 april    Greendeal

3.  1 juni  15 juni    

4.  17 augustus  31 augustus      

5.  12 oktober  19 oktober     

6.  7 december  21 december                   Greenkeeper of the Year 2019

Tarieven 

 1x  6x 

1/1 pagina  € 1450   € 1250

1/2 pagina €  800  €  700

1/4 pagina  €  500  €  400

 

Inserts (210 x 297 mm)  x 1450

 

Alle tarieven en toeslagen zijn exclusief productiekosten en exclusief BTW.

Voor onze partners gelden andere tarieven en mogeljkheden.

Wilt u ook partner worden of eens horen wat uw mogelijkheden hiervoor zijn?

Wij informeren u graag, een afspraak is zo gemaakt.

Jaarabonnement e 79,- incl. BTW

Greenkeeper NGA leden

Greenkeepers GAB lid 

Adviesbureaus en golfarchitecten

Greenkeepers geen lid 

Industrie en tuin en park dealers 

Golfbanen 

Overigen

500
300

150
250

300

200
50

1750

connecting green professionals

Tarieven special
Pakket 1

• 2 pagina’s advertorial (max. 750 woorden en 2/3 foto’s en logo)

• 1x nieuwsbericht in de Greenkeeper nieuwsbrief

• Het artikel is digitaal beschikbaar voor gebruik op uw website etc.

• Je mag daarbij ook een halve pagina advertentie aanleveren

Pakket prijs: € 1950,- (excl. journalistieke kosten)

Pakket 2 

• 1 pagina advertorial of advertentie (max. 500 woorden en 1 foto en logo)

• 1x nieuwsbericht in de Greenkeeper nieuwsbrief

• Het artikel is digitaal beschikbaar voor gebruik op uw website etc.

• Je mag daarbij ook een kwart pagina advertentie aanleveren

Pakket prijs: € 1250,- (excl. journalistieke kosten)

 



FIELDMANAGER 2018
fieldmanager.nl

Het belangrijkste vakblad voor aanleg, beheer en onderhoud van 
buitensportaccomodaties. De beleving van gemaaid gras en de 
praktisch ingestelde vakman staat centraal.

Verschijningsdata
Editie       Uiterlijke aanleverdatum  Verschijningsdatum  Thema-special             Event  

1.  16 februari  2 maart        Sportaccomodaties 2.0            Dag van de Sport Accommodatie 

2. 23 maart  6 april   

3.  27 april  11 mei   

4.  1 juni  15 juni   Hockey 

5.  17 augustus  31 augustus                  

6.  29 september  13 oktober   Tennis

7. 3 november  17 november                Nationaal Sportvelden Congres   

                     Fieldmanager of the Year 2019 

8.  7 december  21 december   

 

Tarieven 

 1x 8x 

1/1 pagina  x 1450 x 1250   

1/2 pagina  x   800   x   700 

1/4 pagina  x   500  x   400

 

Inserts (210 x 297 mm)  x 1450

 

Alle tarieven en toeslagen zijn exclusief productiekosten en exclusief BTW.

Voor onze partners gelden andere tarieven en mogeljkheden.

Wilt u ook partner worden of eens horen wat uw mogelijkheden hiervoor zijn?

Wij informeren u graag, een afspraak is zo gemaakt.

Jaarabonnement e 79,- incl. BTW 

Oplage
6300

Sitebezoekers p/m
8500

e-mail nieuwsbrieven
5300

Artikelen

Artikelen

Nieuwsberichten e-mailing

Gemeentes (NL)

Sportverenigingen voetbal

Sportverenigingen overigen 

Gemeentes (B)

Sportverenigingen tennis

Sportverenigingen hockey

Industrie en tuin en park dealers 

Adviesbureaus 

Overigen

500 1000
250

2000
350

1500

350
150
200

500

6300

connecting green professionals

Tarieven special
Pakket 1

• 2 pagina’s advertorial (max. 750 woorden en 2/3 foto’s en logo)

• 1x nieuwsbericht in de Fieldmanager nieuwsbrief

• Het artikel is digitaal beschikbaar voor gebruik op uw website etc.

• Je mag daarbij ook een halve pagina advertentie aanleveren

Pakket prijs: € 1950,- (excl. journalistieke kosten)

Pakket 2 

• 1 pagina advertorial of advertentie (max. 500 woorden en 1 foto en logo)

• 1x nieuwsbericht in de Fieldmanager nieuwsbrief

• Het artikel is digitaal beschikbaar voor gebruik op uw website etc.

• Je mag daarbij ook een kwart pagina advertentie aanleveren

Pakket prijs: € 1250,- (excl. journalistieke kosten)

 



Online advertising
Banner (200 x 200 px) incl. nieuwsbrief €500,- p/mnd

Advertorial incl. nieuwsbrief €250,- per plaatsing

E-mailing €1950,- per verzending 

SPORTSTURF.EU 2018
sportsturf.eu

Het eerst online platform voor de Europese sportvelden en golfbanen 
industrie. Sportsturf.eu brengt de leverancier, de eindgebruiker en de 
beslisser informatief samen.
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CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

SportsTurf.euSportsTurf.eu
First online platForm For the european turF industry

Kristian Summerfield

Why we don’t need 

robots

The STC establishes  

european chapter 
Demand for turf  

increasing

GooD enouGh for frenCh open 

is not nearly good enough for ryder Cup 

connecting green professionals

Oplage
NVT

Sitebezoekers p/m
NNB

e-mail nieuwsbrieven
6000

Artikelen
Nieuwsberichten e-mailing

e-mailing

Marktpartijen

Sportverenigingen

Fieldmanagers 

Toeleveranciers 

Golfbanen 

Stadions

Greenkeepers

Groundsman 

600
300

3500
100

400

500
100

500

6000

NIEUW

Alle tarieven en toeslagen zijn exclusief productiekosten en exclusief BTW.

Voor onze partners gelden andere tarieven en mogeljkheden.

Wilt u ook partner worden of eens horen wat uw mogelijkheden hiervoor zijn?

Wij informeren u graag, een afspraak is zo gemaakt.



Verschijningsdata
Editie       Uiterlijke aanleverdatum  Verschijningsdatum  Thema-special  Event 

1. 9 februari   23 februari   Invasieve exoten  Symposium invasieve exoten

2. 30 maart  13 april    

3.  4 mei  18 mei    

4.  8 juni  22 juni    Biodiversiteit

5.  17 augustus  31 augustus      

6.  8 september  22 september      Dag van de Openbare Ruimte 

7. 19 oktober  2 november   Dak- en gevelgroen  Water in de Openbare Ruimte

8.  24 november  8 december      Groene Sector Hardenberg 

 

Tarieven
 1x 8x 

1/1 pagina  x 1450 x 1250   

1/2 pagina  x   825   x   700 

1/4 pagina  x   500  x   400  

 

Inserts (210 x 297 mm)        x 1450

 

Alle tarieven en toeslagen zijn exclusief productiekosten en exclusief BTW.

Voor onze partners gelden andere tarieven en mogeljkheden.

Wilt u ook partner worden of eens horen wat uw mogelijkheden hiervoor zijn?

Wij informeren u graag, een afspraak is zo gemaakt.

Jaarabonnement e 99,- incl. BTW

STAD + GROEN 2018
stad-en-groen.nl

Het vakblad voor de openbare groenvoorziening en over het 
vergroenen van de buitenruimte. Voor de groenprofessional die bezig is 
met beheer, ontwerp, realisatie en techniek.

connecting green professionals

Oplage
5750

Sitebezoekers p/m
7200

e-mail nieuwsbrieven
6500

Artikelen

Artikelen

Nieuwsberichten e-mailing

Gemeente (NL)

Overige Overheden 

Landschapsarchitecten 

Beleidsambtenaren 

Overige loonbedrijven, bosbouw 

Groenvoorzieners

Waterschappen

Industrie en tuin en park dealers 

Adviesbureaus 

Overigen 

1100
1400

3500

200
900

200

50

800
300

400

300

5750

Tarieven special
Pakket 1

• 2 pagina’s advertorial (max. 750 woorden en 2/3 foto’s en logo)

• 1x nieuwsbericht in de Stad + Groen nieuwsbrief

• Het artikel is digitaal beschikbaar voor gebruik op uw website etc.

• Je mag daarbij ook een halve pagina advertentie aanleveren

Pakket prijs: € 1950,- (excl. journalistieke kosten)

Pakket 2 

• 1 pagina advertorial of advertentie (max. 500 woorden en 1 foto en logo)

• 1x nieuwsbericht in de Stad + Groen nieuwsbrief

• Het artikel is digitaal beschikbaar voor gebruik op uw website etc.

• Je mag daarbij ook een kwart pagina advertentie aanleveren

Pakket prijs: € 1250,- (excl. journalistieke kosten)

 



Verschijningsdata
Editie       Uiterlijke aanleverdatum  Verschijningsdatum  Thema-special  Event 

1. 16 maart                         30 maart                        Water passerende bestrating   

2.          22 juni                            6 juli                               

3.          7 september                  21 september                 

4.          19 oktober                     2 november                    Dak- en gevelgroen   Water in de Openbare Ruimte 

 

Tarieven
 1x 4x 

1/1 pagina  x 1450 x 1250   

1/2 pagina  x   825   x   700 

1/4 pagina  x   500  x   400  

 

Inserts (210 x 297 mm)        x 1450

 

Alle tarieven en toeslagen zijn exclusief productiekosten en exclusief BTW.

Voor onze partners gelden andere tarieven en mogeljkheden.

Wilt u ook partner worden of eens horen wat uw mogelijkheden hiervoor zijn?

Wij informeren u graag, een afspraak is zo gemaakt.

Jaarabonnement e 52,- incl. BTW

STAD + BLAUW 2018
stad-en-blauw.nl

Het vakblad dat overheden en marktpartijen informeert voor  
de inrichting van de klimaatadaptieve stad.

connecting green professionals

Oplage
5700

Sitebezoekers p/m
NNB

e-mail nieuwsbrieven
NNB

Artikelen

Artikelen

Nieuwsberichten e-mailing

Gemeente (NL)

Overige Overheden 

Landschapsarchitecten 

Beleidsambtenaren 

Overige loonbedrijven, bosbouw 

Groenvoorzieners

Waterschappen

Industrie en tuin en park dealers 

Adviesbureaus 

Overigen 

1000

1400
200

900
200

50

800
300

400

300

5700

Tarieven special
Pakket 1

• 2 pagina’s advertorial (max. 750 woorden en 2/3 foto’s en logo)

• 1x nieuwsbericht in de Stad + Groen nieuwsbrief

• Het artikel is digitaal beschikbaar voor gebruik op uw website etc.

• Je mag daarbij ook een halve pagina advertentie aanleveren

Pakket prijs: € 1950,- (excl. journalistieke kosten)

Pakket 2 

• 1 pagina advertorial of advertentie (max. 500 woorden en 1 foto en logo)

• 1x nieuwsbericht in de Stad + Groen nieuwsbrief

• Het artikel is digitaal beschikbaar voor gebruik op uw website etc.

• Je mag daarbij ook een kwart pagina advertentie aanleveren

Pakket prijs: € 1250,- (excl. journalistieke kosten)

 



Verschijningsdata
Editie       Uiterlijke aanleverdatum  Verschijningsdatum  Thema-special  Event 

1. 22 december                         4 januari                                Groene sector Hardenberg

2.          30 maart                         13 april                            Lente

3.          4 mei                 18 mei            

4.          8 juni                     22 juni                Zomer  

5.          17 augustus                    31 augustug                     

6.          8 september                     22 september                  Herst   

7.          19 oktober           2 november                       

8.          24 november             8 december                   Winter   

Tarieven
 1x 4x 

1/1 pagina  x 1450 x 1250   

1/2 pagina  x   825   x   700 

1/4 pagina  x   500  x   400  

 

Inserts (210 x 297 mm)        x 1450

 

Alle tarieven en toeslagen zijn exclusief productiekosten en exclusief BTW.

Voor onze partners gelden andere tarieven en mogeljkheden.

Wilt u ook partner worden of eens horen wat uw mogelijkheden hiervoor zijn?

Wij informeren u graag, een afspraak is zo gemaakt.

Jaarabonnement e 99,- incl. BTW

DE HOVENIER 2018
vakbladdehovenier.nl

Het eerste vakblad dat de hovenier centraal stelt. 
Van, voor en door de hovenier, met een praktische insteek naar zijn 
dagelijkse werkzaamheden.

Jaargang 5  6 - 2017

Wat zoek je in de tuin?

Ceo aan het woord: Ben van Ooijen van de 

Tuinen van Appeltern 

de groene sector

en automatisering 

match made in the future?

technologie

in het groenbeheer
op de fiets

Wethouder Heusden

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

De HovenierDe Hovenier
HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

SPeCiaL SMaRt CitY

connecting green professionals

Oplage
4750

Sitebezoekers p/m
NNB

e-mail nieuwsbrieven
2500

Artikelen

Artikelen

Nieuwsberichten e-mailing

Hoveniers

Tuinarchitecten 

Overigen

Groenvoorzieners (VHG leden)

Adviesbureaus

Industrie en tuin en park dealers

2750
1400

1000
100

550
50

300

4750

Tarieven special
Pakket 1

• 2 pagina’s advertorial (max. 750 woorden en 2/3 foto’s en logo)

• 1x nieuwsbericht in de Stad + Groen nieuwsbrief

• Het artikel is digitaal beschikbaar voor gebruik op uw website etc.

• Je mag daarbij ook een halve pagina advertentie aanleveren

Pakket prijs: € 1950,- (excl. journalistieke kosten)

Pakket 2 

• 1 pagina advertorial of advertentie (max. 500 woorden en 1 foto en logo)

• 1x nieuwsbericht in de Stad + Groen nieuwsbrief

• Het artikel is digitaal beschikbaar voor gebruik op uw website etc.

• Je mag daarbij ook een kwart pagina advertentie aanleveren

Pakket prijs: € 1250,- (excl. journalistieke kosten)

 

NIEUW



Verschijningsdata
Editie       Uiterlijke aanleverdatum  Verschijningsdatum  Thema-special  Event  

1.  2 februari  16 februari   

2. 16 maart  30 maart   

3.  27 april  11 mei    

4.  25 mei  8 juni   

5.  17 augustus  31 augustus     

6.  21 september   5 oktober      Boom Innovatie Dag

7.  3 november  10 november   

8. 17 november  1 december   

 

Tarieven 

 1x 8x 

1/1 pagina  x 1450 x 1250   

1/2 pagina  x   825   x   700 

1/4 pagina  x   500  x   400  

 

Inserts (210 x 297 mm)  x 1450

 

Alle tarieven en toeslagen zijn exclusief productiekosten en exclusief BTW.

Voor onze partners gelden andere tarieven en mogeljkheden.

Wilt u ook partner worden of eens horen wat uw mogelijkheden hiervoor zijn?

Wij informeren u graag, een afspraak is zo gemaakt.

Jaarabonnement e 79,- incl. BTW

connecting green professionalsBOOMZORG 2018
boomzorg.nl

Praktische informatie op het gebied van sortiment, civiel- en cultuurtechniek, 
nieuwe diensten en onderzoek voor bomen in de openbare ruimte.

Oplage
2250

Sitebezoekers p/m
5100

e-mail nieuwsbrieven
2200

Artikelen

Artikelen

Nieuwsberichten e-mailing

Gemeente (NL)

Oveige overheden 

Industrie en tuin en park dealers 

Gemeente (B)

Groenvoorzieners/ boomverzorgende bedrijven

Boomverzorgers 

Adviesbureaus 

Overigen 

800
150
150

400
300

50
150

150

2250

Tarieven special
Pakket 1

• 2 pagina’s advertorial (max. 750 woorden en 2/3 foto’s en logo)

• 1x nieuwsbericht in de Boomzorg nieuwsbrief

• Het artikel is digitaal beschikbaar voor gebruik op uw website etc.

• Je mag daarbij ook een halve pagina advertentie aanleveren

Pakket prijs: € 1950,- (excl. journalistieke kosten)

Pakket 2 

• 1 pagina advertorial of advertentie (max. 500 woorden en 1 foto en logo)

• 1x nieuwsbericht in de Boomzorg nieuwsbrief

• Het artikel is digitaal beschikbaar voor gebruik op uw website etc.

• Je mag daarbij ook een kwart pagina advertentie aanleveren

Pakket prijs: € 1250,- (excl. journalistieke kosten)

 



Verschijningsdata
Editie       Uiterlijke aanleverdatum  Verschijningsdatum  Thema-special  Event  

1.  2 februari  16 februari      

2. 16 maart  30 maart    

3.  27 april  11 mei    

4.  25 mei  8 juni   

5.  3 augustus   17 augustus  Ziekten en plagen  Plantarium

6.  14 september   28 september     GrootGroenPlus

7.  2 november  16 november   

8. 7 december  21 december

Tarieven 

                 1x 8x 

1/1 pagina                   x 1450 x 1250   

1/2 pagina                   x   825   x   700 

1/4 pagina                   x   500  x   400  

 

Inserts (210 x 297 mm)  x 1450

 

Alle tarieven en toeslagen zijn exclusief productiekosten en exclusief BTW.

Voor onze partners gelden andere tarieven en mogeljkheden.

Wilt u ook partner worden of eens horen wat uw mogelijkheden hiervoor zijn?

Wij informeren u graag, een afspraak is zo gemaakt.

Jaarabonnement e 79,- incl. BTW 

 

BOOM IN BUSINESS 2018
boom-in-business.nl

Het enige blad voor de boomkwekerij, waarbij de boomkweker en zijn 
onderneming de belangrijkste aandachtsvelden zijn.

connecting green professionals

Oplage
3250

Sitebezoekers p/m
2050

e-mail nieuwsbrieven
1750

Artikelen

Artikelen

Nieuwsberichten e-mailing

Boomkwekers (NL) 

Toeleveringsbedrijven 

Overigen 

Boomkwekers (B) 

Adviesbureaus 

Industrie en tuin en park dealers 

1450
350

450
400

100
450

3250

Tarieven special
Pakket 1

• 2 pagina’s advertorial (max. 750 woorden en 2/3 foto’s en logo)

• 1x nieuwsbericht in de Boom in Business nieuwsbrief

• Het artikel is digitaal beschikbaar voor gebruik op uw website etc.

• Je mag daarbij ook een halve pagina advertentie aanleveren

Pakket prijs: € 1950,- (excl. journalistieke kosten)

Pakket 2 

• 1 pagina advertorial of advertentie (max. 500 woorden en 1 foto en logo)

• 1x nieuwsbericht in de Boom in Business  nieuwsbrief

• Het artikel is digitaal beschikbaar voor gebruik op uw website etc.

• Je mag daarbij ook een kwart pagina advertentie aanleveren

Pakket prijs: € 1250,- (excl. journalistieke kosten)

 

800



CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Alberto Palsgraaf
Uitgever
E: alberto@nwst.nl 
T: 024-360 2454 
M: 06-20436728

Rik Groenewegen
Account manager  
E: rik@nwst.nl 
T: 024-360 2454 
M: 06-39766520

Kelly Kuenen

Vakredacteur
E: kelly@nwst.nl 
T: 024-360 2454 
M: 06-45700441

Lex Veenstra
Account manager  
E: lex@nwst.nl 
T: 024-360 2454 
M: 06-53704923

Guus van Rijswijck

Vakredacteur
E: guus@nwst.nl 

T: 024-360 2454
T: 06-10052782

Peter Jansen

Operationeel manager

E: peter@nwst.nl

T: 024-360 2454 

Nino Stuivenberg

Vakredacteur

E: redactie@nwst.nl 

T: 024-360 2454 

Lieke van der Weijde

Sales support

E: lieke@nwst.nl 

T: 024-360 2454 

Abonnementen

E: abo@nwst.nl 

T: 024-360 2454 

Harry Hijmans

E: admin@nwst.nl 

T: 024-360 2454 

Hein van Iersel 

CEO en hoofdredacteur

E: hein@nwst.nl 

T: 024-360 2454 

M: 06-53363062

StudioBont

E: mc@nwst.nl 

T: 024-360 2454 

Uitgeefmanagement

Redactie

Officemanagement & sales support

Vormgeving Abonnement

Administratie

OVERIG ADVERTEREN

Online banners
Website banner 

Enkel: a 300,- per maand per website 

Dubbel: a 450,- per maand per website

Plus banner  

Enkel: a 400,- per maand per website incl. 4 x de wekelijkse nieuwsbrief

Dubbel: a 600,- per maand per website incl. 4 x de wekelijkse nieuwsbrief

Vacatures
alleen in combinatie online en print mogelijk:

1/1 pagina + online 1250,-

1/2 pagina + online 700,-

1/4 pagina + online 400,-

Advertenties Staand  Liggend 

1/1 pagina  190 x 275 mm 

Aflopend  210 x 297 mm + 3 mm 

1/2 pagina    92 x 275 mm  190 x 135 mm 

1/4 pagina    92 x 135 mm  190 x 65 mm

 

Green Industry Personality Online
Alle leveranciers kunnen een gratis vermelding van hun bedrijfsgegevens 

(NAW gegevens) aanvragen op al onze websites. Deze vermelding kunt u 

upgraden naar een uitgebreid bedrijfsprofiel met uw logo, bedrijfsgegevens, 

contactpersonene, foto’s en films, bedrijfsdocumentatie, zoals flyers en 

prijslijsten. Ook worden aan de hand van eigen gekozen termen relevante 

artikelen en nieuwsberichten uit de onze vakbladen aan het bedrijfsprofiel 

gekoppeld.

Bladspiegel  210 x 297 mm 

Zetspiegel  190 x 275 mm

Aanleveren als certified PDF

Tarief e 395,- p.j.

Formaten en aanleveren

Aanleveren en formaten banners

Enkel: (120 x 60 pixels)

Dubbel: (250 x 60 pixels)

Aanleveren als animated Gif   


