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Reportage in zwart-wit tijdschrift ‘Landleven’ 

 
 
Categorie 
Landleven is een special interest blad 
 
Een magazine over buitenwonen en buitenleven.  
Het Landleven tijdschrift is een magazine met foto’s en nuttige tuintips. Het informeert en adviseert over alle facetten die bij het buitenleven komen kijken. 
Onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed zijn: natuur en landschap, tuin en erf, maar ook boerderij en boerderijdieren. Zo behandelt Landleven de 
verzorging van paarden en schapen, maar ook de aanleg en het onderhoud van een bongerd of een paddenpoel of het verwerken van fruit. Ook interviews 
met fervente natuurliefhebbers en inspiratie uit reportages. Daarnaast gunt het de lezer een blik bij anderen thuis met reportages over buitenhuizen. Andere 
aandachtsgebieden zijn buitenkleding, tuinideeën, bloemschikken, dieren en de natuur. In elke editie recepten om zelf te maken. 
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Planning reportage Landleven 
 
 
10-12 september uitkiezen tijdschrift (Landleven); bezoek bibliotheek, naslaan eerdere edities.  

Nakijken op google formule, oplage, omschrijving lezersgroep, plaats in de markt.  

Analyse tijdschrift  opbouw reportage, tekst analyse, verhouding fotografie in relatie tot de tekst, samenhang tekst en beeld.  
 
17-19 september Stijl reportage, opzoeken websites fotografen, nadenken en opbouw van het thema (reportage Ambacht) en aard bijhorende 

reportage.  
Aantal beelden, indeling globale bladspiegels en eerste briefing fotografie.  

Keuze bedrijf en locatie van fotografie (Kaasboerderij Saanenhof te Heeze).  Verdieping in soort bedrijf ontleden ambachtelijke 
elementen, inzoomen op inhoud van de foto’s (wat in beeld brengen, waar kan het ambachtelijke in naar voren komen. 

 
22 september Bijwonen docentenmiddag Noord Brabant Museum, uitreiking en toelichting op materialen scholieren a La Carte en bezichtigen 

tentoonstelling. (letten op presentatie, Bourgondisch thema, hoe weergegeven) 
 
24-26 september Stijl fotografie, bestuderen van beeldende elementen van de fotoreportages aan de hand van kopieën en oeuvre van de fotografen 

(voor zover traceerbaar op google). Compositie, ruimte licht en kleur, gebruik close up, vlakvulling, voorgrond achtergrond, 
toeschouwer, standpunt van de fotograaf, richting en reikwijdte van het licht, lichtbron, intensiteit van het licht, kleurtoon, weergave 
van personen en attributen.  

 Lezen over fotografie 
 
Bedenken van alternatief binnen zelfde opzet (ingeval er iets tussenkomt met dit bedrijf om welke reden dan ook).  
 
‘Formuleren briefing aan fotograaf’. 
 

29 september Maken van afspraak met eigenaars bedrijf. Voorbereiden presentatie opzet. Wensen over wat ik graag zou vastleggen. Afspraken 

meeloopfotografietijdstippen.  

Afspraken over wat wel en niet op de foto kanmag.Eventueel wat in scène gezet kan worden. Eventueel verzoek bepaalde kleuren 
kleding…  
Waarmee rekening houden in verband met bedrijfsprocessen, veestapel et cetera.  
Eerste wegwijsmaking (wat bevindt zich waar, waar vindt wat wanneer plaats) , breken van het ijs… 

 
1-3  oktober  Eerste fotoshoot (met compactcamera), verschillende momenten op de dag. Logboek. Lezen over spiegelreflex-bediening….. 
9     oktober  (nog eens naar de bieb voor doorlopen reportages edities Landleven en leggen naast gemaakte beelden)    

15-17  oktober  Tweede fotodag, (met spiegelreflexcamera,  lenen!!!),  verschillende momenten op de dag. Corrigeren. Logboek. Tussenselectie. 
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12- 14  november Reserveopnamen (met compact- en spiegelreflexcamera). Corrigeren. Logboek. 
26- 28  november Selectie. 
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[Landleven is een uitgave van Reed Business 
 
ALGEMENE INFORMATIE 

 titel:    Landleven 

 ondertitel:   Magazine voor buitenwonen en buitenleven 

 uitgegeven door:  Reed Business bv, directeur : Eddy Reuling, commercieel manager : Paul Evers 

 advertentie verkoop:  Telefoon (0314) 34 93 87, verkoop.landleven@reedbusiness.nl; advertentie- : Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem 

 binnendienst:   Daniëlle Dubbelman (0314) 34 93 87, Ingrid Schoenaker (0314) 34 97 28; buitendienst : Mariska Bais (0314) 34 97 00 

 administratie   Postbus 4, 7000 BA Doetinchem 

 verschijningsfrequentie: 8 x per jaar  

 redactie-adres:   Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem 
 

  

REDACTIONELE 
INFORMATIE 

 

formule  Landleven is een consumentenmagazine.  
Het geeft reportages over mensen die buiten wonen, de inrichting van het (landelijke) huis, ideeën voor 
de tuin, landelijke lifestyle waartoe buitenkleding, creativiteit zoals bloemschikken, weven en spinnen. 
Het bevat ook informatie en advies. Bijvoorbeeld over de verzorging van paarden, schapen, geiten en 
ganzen. Of over de aanleg en het onderhoud van een bongerd, leilinden of een paddenpoel. Over de 
oogst en ‘t verwerken van fruit. En natuurlijk is er aandacht voor dieren, natuur en landschap.  
 

doelgroep  Iedereen die houdt van het buitenleven 

bestedingspatroon De zeer brede doelgroep heeft over het algemeen een ruim en veelzijdig bestedingspatroon.  
[http://www.actiefindelandbouw.nl/titels/print/landleven/default.asp] 

oplage 165.000 ex. (HOI jaartotaal 2009) 

Formaat in mm 230 x 300. 

Gemiddelde omvang 170 pag. 

 
[noot] Reed staat bekend als uitgever van vakbladen]  
 
 
Events in samenwerking met tijdschrift Landleven  
[geeft ook zicht op soort doelgroep….] [http://www.demooisteevenementen.nl/public/file/folder-de-mooiste-evenementen.pdf] 
 
De organisatie van de Landlevendagen, Castlefair en Spirit of Winter heeft vele jaren ervaring. 
Alle events krijgen royaal aandacht in de media. Potentiële bezoekers worden ruim van tevoren geïnformeerd in hun tijdschrift ‘Landleven’. 

mailto:verkoop.landleven@reedbusiness.nl
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De doelgroepen van de drie afzonderlijke evenementen zijn weliswaar niet geheel identiek, maar bestaan wel overwegend uit welstandsklassen A en B1. 
Enerzijds zijn het koopkrachtige vrouwen, anderzijds gezinnen met kinderen t/m 12 jaar. Deze komen uit geheel Nederland, maar bij een event overwegend 
uit het gebied met een straal van 40 tot 60 kilometer rondom het evenement. De jarenlange ervaring van de evenementenorganisatie leert dat de meesten alle 
facetten van het evenement willen meemaken. En het publiek wil méénemen wat ze heeft gezien. Bezoekers zijn kieskeurig van smaak en bereid om geld uit 
te geven om aan hun goede smaak tegemoet te komen. 
 

 
 
Plaatsing van het tijdschrift in de tijdschriftenmarkt 
 

Onze prognose voor 2010: 

We maken de balans op en wat blijkt? Al dat geld en 
de mogelijkheid maar volop te kopen en doen, heeft 
niet het ware geluk gebracht. Nu is/komt er rust. En 
het inzicht: om gelukkig te zijn hoeven we niet meer 
de deur uit. Als je dat kunt inzien ben je altijd op de 
goede plek. Homehappiness is de trend van 2010.

Irene Smit en Astrid van der Hulst

creatief team Flow

 

Best presterende titels 2009
1. Kampioen +18%

Girlz! +18%

3. Reizen +16%

PRiMO +16%

5. Landleven +15%

6. Mama +14%

Mind +14%

Hitkrant +14%

9. Knip Mode +12%

Delicious +12%

Totale omzet 

(lezers + advertenties)

2009 t.o.v. 2008

Bron: 

Top 100 2009 Media Facts

 

 
[dia Powerpointpresentatie bijeenkomst 25 januari 2010]  
[http://www.bladenindebalie.nl/pages/25jan10.html] 
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[‘Bladen in de Balie’ is een initiatief van de Groep Publiekstijdschriften met als doel collega’s en vakgenoten elkaar te laten te ontmoeten, praktijkervaringen 
uit te wisselen en bijgepraat te worden over de meest actuele redactionele en technische ontwikkelingen op tijdschriftengebied] 
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[impressie artikelen passend binnen formule Landleven, fictieve invulling nummer] 
 

 
Inhoudsopgave Landleven november 2010  

 
 
Aan de slag 
Houdbaar herfstboeket 
Bouw een leuke opbergkast 
Haloweenmasker 
 
 
Buitenwonen 
Boswachterwoning BeauJean  
Op de bonnefooi naar… Holten 
Plattelanders: handelsgeest 
 
Dieren 
Schotse Hooglanders   
Mestverwerkingsmachines  
Wedstrijd, zo hond, zo baas 
 
Lekker eten 
Pure piepers 
Rozebottelthee  
Recepten met tamme kastanjes 
 
Tuinieren 
Verliefd op asters 
Beukenhaagkwekers 
Noord Brabant tuin: De Cottage tuin 
Noord Brabant tuin: De Beeldenstorm 
Noord Brabant tuin: Vlindertuin Menmoerhave  
Krentenboom 
Scheuren, verplaatsen en beschermen 
 
Ambacht      [4D Foto reportage valt onder item ‘Ambacht’] 
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Kaasmakerij  
 
In elk nummer 
Column Herman van Veen 
Kijk op de natuur 
Buitenwerk boerderijdieren 
Kijk op boerderijen 
Buitenwerk tuin & erf 
Tuincolumn Marjan Sorgdrager 
Kijk op oude fruitrassen 
Column Wim Romijn 
 
Lezersservice 
Te hooi & te gras 
Postbus Landleven 
Workshops 
Agenda 
Landlevenwinkel 
Vraag en aanbod 
Volgende maand 
Colofon 
 

 

 
Briefing reportage en inbedding artikel ‘ambacht’ in formule 

 
 
[nog nader te formuleren]  
 
Beste  
 

 authentiek, eerlijk, geconcentreerd, liefde voor het vak 

 veel focus op handen en gezicht, liefst ‘bij elkaar’ 

 oog voor details 

 trots 
 

 zwart-wit reportage 
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 6-7 fotobeelden te plaatsen in reportage ‘in novembernummer’ 

 fotograferen bij voorkeur in Raw 

 USB-stick in JPEG 

 redactievergadering - tijdschrift 

 aanleveren uiterlijk ….  
 

 redactievergadering  evenementen 

 selectie van prints 10 – 15 prints op A4, in verband met expositie ‘op event‘ 
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Heezer Geitenkaas 
 

 
[Opbouw tekst; AANSLUITING beeld reportage] 
 
Heezer Geitenkaas, een begrip in geitenkaasbeminnend Nederland 
 
De Nederlandse geitenmelksector is een relatief jonge, maar snelgroeiende agrarische sector. De afgelopen jaren heeft deze sector zich ontwikkeld tot een 
serieuze, professionele sector met een gigantisch marktpotentieel. Op het gebied van geitenmelkproductie volgt Nederland de historisch leidende landen 
Frankrijk, Griekenland en Spanje op de voet. Nederland is nu al de vierde Europese natie in volgorde van belangrijkheid.  
 
Het ‘Heezer Geitenkaasje’ staat bij de culinaire kenner op de kaart! Jan en Maria Wanders hebben er hun specialisatie van gemaakt. Kijk mee hoe alles reilt 
en zeilt op kaasboerderij Saanenhof. Landelijk gelegen onder de rook van Eindhoven aan de rand van de Strabrechtse Heideroute.    
 
Reportage bij Saanenhof 
Jan en Maria Wanders hebben sinds 1980 een geitenkaasboerderij. Zoon Jan zit sinds 2002 in de vennootschap. 
 
Sinds 1980 bestaat de Geitenkaasboerderij. Vanaf 1984 productie op “Biologische” wijze en sinds enkele jaren Biologisch Dynamisch, ook wel DEMETER 
genoemd. 
In 1980 begonnen met 200 geiten. Inmiddels is dit aantal uitgebreid naar 700 geiten.  
Hiervoor is in 2003 een nieuwe stal gebouwd die ruim voldoende plek heeft voor alle dieren.  
Ook is er een nieuwe melkcarrousel geplaatst die plaats biedt aan 64 geiten tegelijk.  
In mei 2006 is de nieuwe kaasmakerij in gebruik genomen. Deze is erg ruim en biedt plaats aan drie kaastobbes, 1 van 2000 Liter, 1 van 1500 Liter en 1 van 
800 Liter. 
Boerderijwinkel. 
 
De kaasmakerij is geen negen tot vijf-bedrijf. Het maken van geitenkaas is arbeidsintensief. De geiten moeten twee maal daags worden gemolken. 
Vervolgens moet de melk op de juiste temperatuur worden gebracht.  
Daarna wordt de melk verwerkt met stremsel en zuursel. Door het stremsel valt de melk uit elkaar in twee delen. Een deel is wei, het tweede deel is de 
wrongel. Daar wordt de kaas van gemaakt. De wrongel gaat in kaasvormen die vervolgens onder de kaaspers worden geplaatst. Daarna gaan de kaasjes in 
een pekelbad. Dat zout zorgt ervoor dat de kaas moeilijk kan bederven. Na het pekelbad kunnen de kaasjes op een houten plank drogen en rijpen.  
Een andere methode verloopt als volgt: de wrongel wordt met wei en al in de kaasvormpjes gedaan. Door het weglopen van de wei zakken de kaasjes in. De 
vormpjes worden steeds weer vol geschept met nieuwe wrongel. Als de wrongel op is, moeten de vormpjes nog een dag uitlekken. De kaasjes worden 
vervolgens voorzichtig uit de vorm gehaald, omgekeerd en weer teruggedaan. Vervolgens worden de kaasjes twee keer per dag gekeerd, maar niet meer 
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gezouten. Na enkele dagen verschijnen er rimpeltjes op de kaaskorst, en als het goed is een korte witte schimmel. Naarmate de kaasjes ouder worden, wordt 
de korst geler. De kaasjes zijn direct geschikt voor consumptie, maar kunnen ook nog enkele weken rijpen.  
 
Jan en Maria hebben ook een kleine camping bij de kaasboerderij.  
 
Heezer Geitenkaas fietsroute 
De route is 37 km lang en de geitenboerderij Saanenhof maakt duidelijk, wat geiten voor de gezondheid doen. 
Tapperij De Zwaan is een fantastisch start- en rustpunt voor de fietstocht. Er zijn talloze mogelijkheden in de nabije natuurgebieden:  
- De Strabrechtse Heide 
- De Herbertusbossen 
 

Gerenommeerde restaurants uit de omgeving  CULINAIR ARRANGEMENT MET KORTING 
Geitenboerderij De Saanenhof, waarheen de fietsroute leidt, levert veel kaas aan restaurants in de omgeving.  
 
Het twee Michelinsterren getooide restaurant Boreas in Heeze heeft onder meer een briochebroodje met Heezer Geitenkaas, tarbot met mint en anijschampignon op het menu 
staan.  Als dessert een warme chocolademousse, waarin de zachte roomkaas van Saanenhof  de smaakpapillen verwent. 
 
De souschef van Grand-café Berlage in Eindhoven, Martin van de Ven, is enthousiast over de Heezer Geitenkaas.  
"De jonge, zachte roomkaasjes gemarineerd in olie met kruiden smelten op de tong, en de harde, gerijpte kaas heeft juist een heel pittige smaak. Berlage 
gebruikt de verschillende kaassoorten in uiteenlopende gerechten: in salades, in allerlei soorten tapenade, in ragout. Heerlijk ook bij het gratineren van vlees. 
Wij vinden het heel leuk kaas uit de regio te gebruiken. Hij wordt op tien kilometer afstand op ambachtelijke wijze geproduceerd." 
 
Recept 
Tompouce van Heezer Geitenkaas 
 
Ingrediënten:  
Heezer geitenkaas (schimmelkaasje); Bladerdeeg; Sesamzaadjes;  Eigeel; Klein kropje rode sla; Gemengde noten; Suiker; Olijfolie.  
 
Bereiding:  
In een anti-aanbakpan een laagje kristalsuiker en klein beetje water lichtbruin laten worden. De noten toevoegen en omschudden tot alle noten een 
suikerlaagje hebben. Op bakpapier laten afkoelen.  
Bladerdeeg in vormpje naar keuze snijden, met eigeel insmeren en sesamzaadjes er op, en ca. 15 à 20 minuten afbakken, afkoelen en doormidden snijden.  
Rode sla in de lengte in partjes snijden (bij het stronkje bij elkaar houden). Licht oliën en kort om en om grillen.  
Geitenkaasje halveren per tompouce en vervolgens een stapeltje maken van bladerdeeg, sla, geitenkaas, noten en bladerdeeg dakje.  
Circa 5 min. in de voorverwarmde oven op ongeveer 180 graden en de kaas licht laten smelten.  
 
[http://www.hetgulleleven.nl/main.php?page=Recepten] 
 

A LA C ‘Arte  KORTING OP TENTOONSTELLING ‘OVER ETEN’ IN HET NOORD BRABANTS MUSEUM DEN BOSCH 
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[Inzet poster aankondiging] 
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Fotovoorbereiding 

 
 
 
 
- Begrip krijgen voor wat er zoal bij komt kijken.  

Een dag meelopen in het bedrijf. Afspraak maken voor de shoot. 

 Kijker als het ware meenemen in het kaasmaken. Wat leent zich voor fotografie? 
 

 het ambachtelijke, waar zit vooral het handmatige nog in? Wat kun je vanuit je vakmanschap zelf doen (en wat doen machines voor je?)  
 [stappen in het proces] [sfeer nostalgie – modern bedrijf] 

- Eigenaars op hun gemak stellen en kijken waar hun passie ligt (kort vraaggesprekje) hoe dat in het beeld te krijgen?  
- Ruimte en mogelijke posities opnames bepalen. 

 
Samenstelling reportagebeelden 
 

Te plaatsen binnen reportage 6-7 foto’s 
 
grote foto gezet over (nagenoeg) 2 pagina’s (spread) (1)   

 Close up van eigenaars-echtpaar. Vol in beeld met entourage bedrijfswerkplaats. 
> Bezig met ……   melken????, tegen achtergrond melkcarousel (te afstandelijk???), of trots met een volle grote gerijpte kaas in handen temidden 
van hun geiten; eindproduct is kaas! [Uitstraling Trots op!] 

kleinere staande foto’s (2) en liggende foto (1) 

 intensief aan het werk, met ambachtelijk instrument   aanzetten van uieraansluiting …. 

 kaas roeren;  kaas drogen; kaas keren  

 kaaswinkeltje; buitenwerkzaamheden rondom het erf  en de weiden (afhankelijk of geiten nog buiten zijn; (camping bij de kaasboer), volk over de 
vloer;  fietsroute, fietsers die de kaasboerderij aandoen 

grotere en kleinere uitsnede detail  

 kaaswrongel;  vullen kaasvormen; pekelbad  

 stuk verpakking; stilleven van producten; uithangbordje winkel; proeven  keuren – genieten van hap van de kaas; aanbrengen keurmerk Demeter;  
(briochebroodje opgemaakt op bord door Boreas, (locatie Boreas) 

- posterverkleining tentoonstelling in monteren  
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Analyse oeuvre [fotograaf Lode Greven] [Ruben Schipper] [ [Otto Kalkhoven] [Peter Duringhof] e.a.  
 
 

Waarmee rekening houden 

 (mate van ervaring in fotograferen…., mate van ervaring in Photoshop…..) 
 

 contract grijstinten bij omzetten kleur naar zwart-wit 

 pose van het hoofdonderwerp, komt meer naar voren in zwart-wit 

 rommelige achtergronden eventueel deels weg te werken (corrigeren, Fokke, Photoshop gebruik laagmasker) 

 lichtinval op persoon te intensiveren (corrigeren, Fokke, Photoshop gebruik spot) 

 hoofdpersoon en details wat verscherpen (corrigeren, Fokke, Photoshop gebruik achtergrond wat meer contrast geven) 


