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LODEWIJK HOEKSTRA
VERSPREIDT ZIJN GROENE
GELUK OP DE HOGE VELUWE!
Aan Lodewijk de eer om in het tv-programma ‘De Grote Tuinverbouwing’ wekelijks
een bezoek te brengen aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Lodewijk vertelt in zijn ‘Groene Geluk’ items alles over de geschiedenis van Het
Park. Boswachter Henk Ruseler neemt Lodewijk mee om alles te vertellen over het
mooie afwisselende landschap en natuurlijk de vele dieren die er leven, zoals herten,
moeflons, maar ook hele kleine dieren zoals kevers en sprinkhanen.
In samenwerking met Visit Veluwe koppelt Lodewijk de prachtige natuur en de
grote biodiversiteit van Het Park aan 21 plaatsen op de Veluwe. Tijdens die bezoeken staan geschiedenis, kennis, groen, water en doen centraal. Zo brengt Lodewijk
bijvoorbeeld een bezoek aan Apeldoorn bomenstad van 2018. Daarna bezoekt hij het
Paleispark achter Paleis Het Loo, laat hij boombunkers op het Stationsplein zien en
gaat hij met kinderen bomen planten.
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OVER DE GROTE TUINVERBOUWING

Het enthousiaste team van De Grote Tuinverbouwing is wekelijks op pad om een
tuin aan te pakken die hard aan verandering toe is. Terwijl tuinexpert Ivo Putman de
tuin flink onderhanden neemt, zorgt interieurstyliste Suzanne van der Hoeven binnen
voor een verrassende make-over.

Hier vind je een link om rechtenvrije
foto’s van De Grote Tuinverbouwing te
downloaden. Op al het beeldmateriaal
berust auteursrecht. De beelden zijn
alleen beschikbaar voor redactioneel
gebruik met een informatief karakter.

Download

logo De Grote Tuinverbouwing

Download

logo Veluwe

Download

logo Nationaal Park De Hoge Veluwe

PROMOTIEPAKKET DE GROTE TUINVERBOUWING

In de rubriek ‘Lodewijks Groene Geluk’ toert de populaire klimaat tuinman Lodewijk
Hoekstra wekelijks in zijn groene bus door het land om mensen op een plezierige
manier te leren over natuur, duurzaamheid en biodiversiteit. Kok Jeremy Vermolen
verwent het hardwerkende team op zijn eigenwijze manier en laat wekelijks zien
welke bijzondere gerechten je op de BBQ kunt maken en Rob Verlinden bespreekt
wekelijks de planten vragen van de kijker. Kortom: het complete team haalt alles
uit de kast voor een verrassende aflevering met een dankbare onthulling en uiteen
lopende reacties van bewoners!
Elke zaterdagmiddag om 17.00 uur en elke zondagochtend rond 9.45 uur
te zien op SBS6!
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PROMOFILM DE GROTE TUINVERBOUWING

Download
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de video van De Grote Tuinverbouwing
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INSPIRERENDE BEELDEN

Bovenstaande beelden zijn linkjes en
gratis te downloaden op nevenstaande
voorwaarden. Mocht je op zoek zijn naar
ander beeldmateriaal, stuur dan een
mail naar marketing@toerismevan.nl

Op al het tekst- en beeldmateriaal berust auteursrecht. Het beschikbare
beeldmateriaal mag alleen gebruikt worden ter bevordering van het toerisme
naar de regio. De beelden zijn alleen beschikbaar voor redactioneel gebruik met
een informatief karakter en uitsluitend voor publicaties zonder winstoogmerk.
Tenzij anders aangegeven is verwijzing naar de website Visitveluwe.nl altijd verplicht.
Beeldmateriaal wordt door de hersenen 600.000 sneller opgenomen dan tekst. Een
uitstekende reden dus om in jouw communicatie uitingen veel met beeld te werken.
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SOCIAL MEDIA
Hiernaast vind je enkele voorbeelden
voor een post op Facebook. Juist voor
social is het belangrijk dat iedereen
unieke content ontwikkelt. Dus ons
advies is om deze uitingen slechts ter
inspiratie te gebruiken en iets van je
eigen activiteit toe te voegen. Een tip
voor een goede post is om de interactie
aan te gaan met je volgers.
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VOORBEELD SOCIAL POST
Zorg dat je berichten bij de juiste doelgroep terechtkomen, via het juiste kanaal,
op het juiste tijdstip en met een bijpassende boodschap. De boodschap moet
uniek zijn en opvallen tussen de vele andere berichten die verschijnen op social
media. Vraag je bij iedere post af ‘Worden mijn volgers hier blij van?’ Kwaliteit
gaat boven kwantiteit. Gebruik op Instagram de juiste hashtags bij je bericht,
zodat je bericht eenvoudig gevonden wordt. Denk aan de locatie van de foto, het
onderwerp en algemene hashtags. Wissel de populaire hashtags (veel hashtags,
dus je bericht valt minder snel op) af met specifieke hashtags (je bericht valt snel
op, maar minder zoekacties).
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UITZENDSCHEMA DE GROTE TUINVERBOUWING
Aflevering

Onderwerp

Uitzending

Plaatsen

10

Vennen en water in Het Nationale Park De Hoge

zaterdag 3 november 2018

Arnhem- thema water Park Sonsbeek met beken, Watermuseum en regenton op school

Veluwe
11

Paddenstoelen

zaterdag 10 november 2018

Wageningen - Arboretum, NIOO onderzoek schimmels, zelf paddenstoelen kweken

13

Eikels/bessen voor voor de dieren (Hoefdieren:

zaterdag 24 november 2018

Rheden: Kasteel Middachten en Wijngaard Hof te Dieren

zaterdag 1 december 2018

Nijkerk: Stoomgemaal Arkemheen, weidevogels/ganzen en nieuwe ecologische woonwijk

rendier/edelhert schuift op)
14

Zaag je eigen Kerstboom + Kerstmarkt noemen
+ Dennenscheerders

15

Uileballen pluizen (voor Kerstvakantie)

zaterdag 8 december 2018

Loenen: waterval, De Middelste Molen, Biologische zorgboerderij De Groote Modderkolk

16

Jeneverbessenbos

zaterdag 15 december 2018

Putten: Landgoed Schovenhorts bomentuin, Het Groene Huis Amersfoort

17

KERSTUITZENDING, Jachthuis in Kerstsfeer +

zaterdag 22 december 2018

Stroe: Geitenboerderij De Groote Stroe en Epe: Imkerij 't Haagje (met kok Jeremy)

ijsbaan
18

Winterwandeling 6 km

zaterdag 12 januari 2019

Ermelo: Landgoed Ullerberg, Heidegolfbaan en basisschool PCB De Klokbeker met groen schoolplein

21

Mossen en korstmossen

zaterdag 2 februari 2019

Brummen: Landgoed Voorstonden vogels kijken met Bert Peters en vogeltips voor thuis bij NatuurlijkBuiten in
Sinderen (Gld)

22

Winter/sneeuw/edelherten

zaterdag 9 februari 2019

Renkums Beekdal + informatiecentrum en Reinier van de Berg (woont in Bennekom)

23

Plaggen + beheer/Oude huisvesten

zaterdag 16 februari 2019

Boerderijmuseum Oldebroek, stadsboerderij Almere

24

Sagen en legendes

zaterdag 23 februari 2019

Save Plastics Arnhem en Clean Tech Regio Teuge en eerste 3D geprinte gebouw

26

Stuifzand/ Slangen Amfibieen

zaterdag 9 maart 2019

Kasteel Roozendaal en Orangerie

29

kijkje nemen in het nieuwe landhuis

zaterdag 30 maart 2019

Heerde hoogwatergeul, Nunspeet 'water in de tuin' met Wethouder Marije Storteboom

30

Vlinders + vlinder akkers

zaterdag 6 april 2019

A.Vogeltuinen Elburg & Kijktuin De Schoppert in Hattem

32

Heidebeek

zaterdag 20 april 2019

Harderwijk: Hortustuin (Groen&Bloei) Ontmoetingstuin De Rietmeen, nieuwbouw Waterfront

34

Overblijfselen uit een oorlogsverleden (roller-

zaterdag 4 mei 2019

Ginkelse Heide: schaapherder/lammetjes/Airborne/Landmark & Kazerneterrein Ede; De smederij

zaterdag 11 mei 2019

Scherpenzeel: Landgoed Scherpenzeel & Mijn tuin jouw tuin Barneveld

banen, plekken hangars, zinkgat, bommenlijntje)
35
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