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Colofon
Lezersonderzoek MONUMENTAAL. De re-
guliere edities verschijnen zesmaal per jaar 

Adres
MONUMENTAAL Uitgeverij
Prins Hendrikstraat 26  
7001 GL  Doetinchem 
T:  +31(0) 314 37 84 04
info@monumentaal.com
www.monumentaal.com

Hoofdredacteur
Paul de Gram 
redactie@monumentaal.com

Art direction
Leo ten Have

Vormgeving
Maaike Bruijl

Uitgevers 
Leo ten Have, Paul de Gram

Advertentieverkoop en  
Media-advies
Mirjam Buitendam
(account manager, verkoop)
T: +31(0) 613 05 42 02
mirjam@monumentaal.com

Abonnementen  
Opgeven, beëindigen of vragen over 
abonnementen:

Nederland
Abonnementenland
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest.  
T: +31(0) 251 25 79 24  
www.bladenbox.nl voor abonneren of 
www.aboland.nl voor adres- 
wijzigingen en opzeggingen.

België
Abonnementenland 
Ambachtenlaan 21 Unit 2A 
3001 Heverlee
T: +32 (0)28 08 55 23 
www.bladenbox.be voor abonneren of 
www.aboland.be voor adres- 
wijzigingen en opzeggingen. 

Beëindigen abonnement
Opzeggingen moeten 12 weken voor 
afloop van de abonnementsperiode in ons 
bezit zijn.

Abonnementsprijs 2019 
6 nummers o.b.v. automatische  
incasso 39,50 euro, bij overboeking
42 euro. 

Distributie 
NL: Aldipress, Gilze, | VMBpress
B: Aldipress | VMBpress

Adviesprijs losse verkoop 6,95 euro

Druk Veldhuis Media, Raalte 
MONUMENTAAL is gedrukt op FSC-gecerti-
ficeerd papier. Dat geeft  de zekerheid dat 
de grondstof voor het papier afkomstig is 
uit verantwoord beheerde bossen.

Copyright © 2019  
Het auteursrecht op de in dit tijdschrift 
verschenen artikelen wordt door de uitgever 
voorbehouden. 
De gegevens voor deze MONUMENTAAL zijn 
ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. 
De redactie doet er alles aan om gegevens op 
juistheid te toetsen. Voor onjuistheden kan  
MONUMENTAAL geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. 
ISSN 2352-0663 © MON1902

Lof voor MONUMENTAAL
Nationaal magazine MONUMENTAAL valt in brede 
kring in de smaak. Dat blijkt uit een grootscheeps 
onderzoek in binnen- en buitenland naar de beleving 
van de tweemaandelijkse uitgave. Lezers waarderen de 
erfgoedglossy gemiddeld met een rapportcijfer van 8,2.

“Voor ons als makers allesbehalve reden om 
tevreden achterover te leunen”, zeggen de 
uitgevers Leo ten Have en Paul de Gram. “Wij zien 
de onderzoeksresultaten juist als motivatie om 
vastberaden verder te gaan op de ingeslagen weg”.

MONUMENTAAL is het enige echte tijdschrift in 
Nederland en Vlaanderen over wonen, werken en 
ontspannen in klassieke ambiance. Het magazine wil 
een betrouwbare wegwijzer zijn in historisch erfgoed; 
een eigentijdse spreekbuis voor cultuurhistorie. 
Dat redactionele uitgangspunt blijkt naadloos aan 
te sluiten bij de wensen van de respondenten van 
de lezersenquête 2019, veelal abonnees van het 
magazine.

Het tijdschrift wordt intensief gelezen. Ruim de helft 
van de respondenten leest MONUMENTAAL zelfs 
helemaal, 45,3 procent neemt vooral kennis van 
de artikelen die hen aanspreken. Liefst 68 procent 
besteedt meer dan 30 minuten aan het lezen.

De respondenten betitelen het magazine voor 
het overgrote deel als lezenswaardig, verrassend, 
verhelderend, diepgaand, herkenbaar, authentiek en 
eerlijk. Ook genieten scoort. Datzelfde geldt voor de 
presentatie. Cover, omvang van het magazine, tekst-
beeldverhouding, gemiddelde lengte van de artikelen, 
gebruik van beeldmateriaal en de advertenties 
spreken tot de verbeelding. De verschijningsfrequentie 
wordt gewaardeerd, net als de website www.
monumentaal.com en de tweewekelijkse nieuwsbrief.

De abonnee van MONUMENTAAL blijkt doorgaans 
ouder dan 40 jaar, heeft een goed gevulde 
portemonnee, leeft in een meerpersoonshuishouden 
en is bovengemiddeld hoog opgeleid (universiteit/
hbo). 

De enquête-uitkomsten verplichten de uitgevers voluit 
vast te houden aan het bestaande concept. Lezers 
en adverteerders vragen daarom. De redactie zal dus 
indringend blijven informeren over aansprekende 
gebouwen in heel Nederland en Vlaanderen, hun 
geschiedenis, architectuur en materiaalgebruik, maar 
ook over parken en (landschappelijke) tuinen. Verdere 
optimalisatie van de kwaliteit in vorm en inhoud blijft 
daarbij een permanente opdracht.

Leo ten Have en Paul de Gram

8,2 gemiddeld rapportcijfer bij lezerskringonderzoek
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Op welke manier krijgt u 
Monumentaal in handen?

Hoe intensief leest u het 
magazine?

Monumentaal verschijnt zes keer 
per jaar. Vindt u dat:

Wordt het magazine ook door 
iemand anders dan uzelf gelezen?

 77,3%  is abonnee

 8%  koopt het magazine in de winkel

 9,3%  krijgt het magazine van iemand

 5,4%   leest het magazine bij de kapper, in de 

wachtruimte bij de huisarts, etc.

 50,7% leest MONUMENTAAL helemaal

 45,3% leest alleen de artikelen die hen aanspreekt

 4% bladert er doorheen

 0% leest het magazine niet

 9,3% vindt het te weinig

 82,7% vindt het precies goed

 0% vindt het te vaak

 8% heeft geen voorkeur

 62,7% leest als enige MONUMENTAAL

 33,3% leest MONUMENTAAL met 2 à 3 personen

 4% leest MONUMENTAAL met meer dan 3 personen

77,3%

9,3%

8%

50,7%

45,3%

82,7%

62,7%

9,3%
8%

33,3%

Driekwart van de respondenten is geabonneerd op Monumentaal, 
bijna 15% ontvangt het magazine van een ander of leest het elders. 
8% koopt Monumentaal in kiosk of boekhandel.

Monumentaal wordt goed gelezen. De helft leest Monumentaal in 
zijn geheel, 45% de artikelen die hem of haar aanspreekt. 

De verschijningsfrequentie is met 6 edities precies goed. Een kleine 
10% van de respondenten zou Monumentaal vaker willen ontvan-
gen. Geen van de respondenten vindt dat Monumentaal te vaak 
verschijnt.

Monumentaal wordt niet alleen gelezen door de abonnee maar 
zeker ook door meelezers.
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Hoeveel tijd besteedt u totaal aan 
het lezen van het magazine?

Een jaarabonnement (6 ex) kost 
dit jaar 39,50 euro. Vindt u dat:

De losse verkoopprijs is 
vastgesteld op 6,95. Vindt u dat:

     0%  besteedt 0 minuten aan het lezen en leest niets

 2,7%  besteedt 1 tot 10 minuten aan het lezen

 29,3%  besteedt 10 tot 30 minuten aan het lezen

68%  besteedt langer dan 30 minuten aan het lezen

 2,7%  vindt de prijs veel te goedkoop

 12%  vindt de prijs goedkoop

 66,7%  vindt de prijs precies goed

 17,3%  vindt de prijs duur

 1,3% vindt de prijs veel te duur

 4%  vindt de prijs veel te goedkoop

 12%  vindt de prijs goedkoop

 68%  vindt de prijs precies goed

 14,7%  vindt de prijs duur

 1,3% vindt de prijs veel te duur

68%

29,3%

66,7%

12%

17,3%

68%

14,7%12%

Het merendeel van de respondenten geeft aan dat de gemiddelde 
leestijd méér is dan 30 minuten. Uit cijfers van het GfK onderzoek 
‘Trends in Media’ blijkt dat de gemiddelde leestijd in magazines 
per week 55 minuten is. Monumentaal levert daar een belangrijke 
bijdrage aan.

De abonnementsprijs op jaarbasis wordt door de respondenten 
goed bevonden (meer dan 80%), 18,6% acht Monumentaal duur.

De losse verkoopprijs van Monumentaal wordt al goed geacht, 16% 
vindt de prijs te goedkoop of zelfs veel te goedkoop. 16% vindt 
Monumentaal duur of te duur.

Monumentaal verschijnt als print 
versie. Wat vindt u daarvan?

 65,4%  ontvangt graag alleen een papieren versie

 4%  ontvangt graag alleen een digitale versie per e-mail

 30,6%   ontvangt naast de papieren versie ook graag de  

mogelijkheid voor een digitale versie

65,4%

30,6%

De lezers van Monumentaal willen het magazine op papier ontvan-
gen. Slecht 4% zou het magazine liever digitaal willen ontvangen.
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In welke mate vindt u de onderstaande 
woorden bij Monumentaal passen?

In welke mate vindt u de onderstaande 
woorden bij de vormgeving passen?
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Aantrekkelijk Geen meningNiet aantrekkelijk

Zeer oneens Neutraal Eens Zeer eensOneens

De vormgeving van het magazine wordt bijzonder goed gewaardeerd. 

Monumentaal is lezenswaardig, verhelderend en wordt als herkenbaar beschouwd. Voor veel respondenten is het ‘genieten’.

Lezenswaardig VerhelderendVerrassend Diepgaand

De vormgeving Tekst beeld-
verhouding

De tekst (typo-
grafisch gezien)

Gemiddelde 
lengte van de 
artikelen

Gebruik van 
beeldmateriaal

Herkenbaar EerlijkAuthentiek Genieten
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Wat vindt u van de cover 
van het magazine?

Als we de cover willen verbeteren, 
wat moeten we dan veranderen?

Wat vindt u van de verhouding 
tekst/foto’s?

 93,3%  vindt de cover aansprekend

 1,3%  vindt de cover niet aantrekkelijk

 5,4%  heeft geen mening

 77,4%  vindt de cover prima

 2,7%  ziet graag een aflopende foto

 13,3%   ziet graag mooie foto’s

 5,3%   ziet het graag meer gericht op monumenten/ 

interieurs

 1,3%  ziet graag een modernere uitstraling

 73,7%  vindt de verhouding precies goed

 3,9%  ziet graag meer tekst en minder beeld

 17,1%  ziet graag meer beeld en minder tekst

 5,3%  heeft geen mening

93,3% 77,3%

73,7%

13,3%

De voorpagina van Monumentaal wordt als aansprekend beoor-
deeld.  

Over de keuze van de fotografie is men zeker te spreken, hoewel 
men wel kleine aanpassingen ziet.

Ook de tekst beeld verhouding wordt goed bevonden, hoewel 
17,1% graag meer beeld ziet en minder tekst.

Monumentaal telt 92 pagina’s.  
Wat vindt u van die omvang?

 1,3%  vindt het te veel

 85,3%  vindt het precies goed

 8%  vindt het te weinig

 5,4%  heeft geen voorkeur

8%

17,1%

85,3%

Het merendeel 85,3% vindt de omvang van 92 pagina’s precies 
goed. 8% zou wel een magazine met meer pagina’s willen  
ontvangen.
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Welk rapportcijfer geeft u Monumentaal voor:

654321 8 9 107

Monumentaal ontvangt een mooi rapportcijfer op onderdelen en een eindcijfer van gemiddeld 8,2. 

De cover Variatie in 
onderwerpen

Foto’s Begrijpelijkheid en 
duidelijkheid teksten

De kleuren De vormgeving van 
de pagina’s

Het hele magazine 
(eindcijfer)

654321 8 9 107

Monumentaal is hét nationaal magazine in Nederland en België over 
wonen, werken en ontspannen in een klassieke ambiance. Herkent u 
dit in het magazine?

 57,3%  herkent dit wel

18,7%  herkent dit niet

 24%  weet het niet

57,3%18,7%

24%

Monumentaal is hét nationaal magazine. Om de score te verhogen zal Monumentaal meer zichtbaar moeten worden in België.
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Als we van u als rapportcijfer een 10 
willen krijgen, wat moeten we dan 
veranderen?

 50,7%   vindt dat er niks verandert hoeft te worden of 

heeft geen mening

 13,3%  ziet soms graag een wat andere opmaak/indeling

 13,3%   ziet graag meer reportages over kastelen, heren-

huizen, historische gebouwen, groen erfgoed etc.

 12%  zou graag meer diepgang en/of variatie willen zien

 4%  zou graag meer tips/tricks willen zien

 4%  vindt dat het magazine dikker/uitgebreider moet

 2,7%   ziet het liefst alleen artikelen over Nederlands 

erfgoed

50,7%

13,3%

13,3%

12%

De helft van de respondenten vindt dat er niets veranderd hoeft te 
worden, een aantal wenst een bijstelling op onderdelen.

Wat leest u graag?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Zijn er onderwerpen waar u  
meer over zou willen lezen?

0
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80

100

 48%  Persoonlijke verhalen

 82,7%  Informatie over erfgoed

 56%  Artikelen over tuinen, parken en landschappen

 86,7% Artikelen over kastelen en buitenplaatsen

 34,6%  vindt de huidige onderwerpen prima

 10,7%  zou graag meer lezen over restauratie

 14,7%  zou graag meer lezen over erfgoed

 5,3%  zou graag meer lezen over kastelen en landhuizen

 26,7%   zou graag meer lezen over monumenten, bijvoor-

beeld onderhoud, interview met bewoners, besparing

 5,3%  zou graag meer lezen over groen erfgoed

 2,7%  zou graag meer lezen over verduurzaming

 84%  Artikelen over monumentale herenhuizen en grachtenpanden

 25,3%  Artikelen met bekende Nederlanders in monumenten

 65,3%  Algemene artikelen over de erfgoedbranche

De respondenten willen alles lezen over ons erfgoed, kastelen, land-
huizen, grachtenpanden en herenhuizen. Niet zo verwonderlijk voor 
een magazine dat over deze onderwerpen bericht.

34,7%
26,7%

10,7%

14,7%
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Wat vindt u van de toon van 
Monumentaal magazine?
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Waar zou u meer, gelijk of minder van willen lezen 
in Monumentaal magazine?
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Goed advies - tips, 
testen, etc.

Interviews, ervaringen 
met bewoners

Thuis bij... - binnen-
kijken/interieurtips

Eten/koken (bijvoor-
beeld oude recepten)

Rubriek over geld, 
bespaartips, budget

Etalage, wonen 
lifestyle

Nuttige adressen van 
specialisten

Minder MeerGelijk

Minder MeerGelijk
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Welke rubriek spreekt u het meest aan? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

0
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20
30
40
50
60
70
80

 41,3%  Persoonlijke ervaringen na aankoop rijksmonument

 38,7%  Erfgoed in den Vreemde

 24%  De specialist Casadata

 8%  De specialist Donatus

 41,3%  Boeken

 25,3%  Etalage

 16%  Voorwoord door de hoofdredactie

 50,7%  Actueel

 14,7%   Column door een gastschrijver

 76% Reportages over ons erfgoed

 74,7%  Interieurs van herenhuizen en  

monumentale panden

 70,7% Kastelen en buitenplaatsen

 56% Tuinen, parken en landschappen

Welke rubriek spreekt u het minst aan? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

0
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80

 10,7% Persoonlijke ervaringen na aankoop rijksmonument

 24% Erfgoed in den Vreemde

 34,7% De specialist Casadata

 6,2% De specialist Donatus

 18,7% Boeken

 22,7% Etalage

 12% Voorwoord door de hoofdredactie

 1,3%  Actueel

 18,7%  Column door een gastschrijver

 1,3%  Reportages over ons erfgoed

 4%  Interieurs van herenhuizen en monumentale panden

 2,7%  Kastelen en buitenplaatsen

 13,3%  Tuinen, parken en landschappen
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Als we van u als rapportcijfer een 10 willen krijgen,  
wat moeten we dan redactioneel veranderen?
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 73,4% Niks / geen mening

 2,7% Meer over kastelen en buitenplaatsen

 9,3% Meer diepgang

 1,3% Minder plastic als verpakkingsmateriaal

 5,3% Meer over restauratie, zoals informatie, verhalen, tips etc.

 2,7% Meer reportages over oude panden en jonge monumenten

 5,3%  Artikelen met tips over besparen, informatie over duurzaam-

heid en informatie over het bezoeken van monumenten

Heeft u een persoonlijk advies of suggestie voor ons waardoor wij het 
magazine nog leuker/interessanter voor u kunnen maken?
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 76% Nee

 9,3% Meer tips over besparen, sites met informatie onder artikelen

 2,7% Meer over kastelen en de leefwijze van bewoners in de vroege jaren

 1,3% Meer over herbestemming en duurzaamheid

 1,3%  Af en toe een gebouw of interieur uitlichten 

die normaal niet toegankelijk is voor publiek

 6,7%   Meer over renovaties met tips en voor en na 

foto’s

 2,7%   Artikelen waarin erfgoed organisaties het 

woord hebben
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Komt u na het lezen van Monumentaal wel eens in actie door: 
(meerdere antwoorden mogelijk)
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 53,3% Op www.monumentaal.com te zoeken naar meer informatie

 5,3% Te bellen met adverteerders

 10,7% Te mailen naar info@monumentaal.com

 36%  Een bijeenkomst, activiteit of open dag, genoemd in  

Monumentaal, te bezoeken

 24% Nee, ik kom niet in actie

 6,7% De in Monumentaal genoemde plekken bezoeken

 6,7% Een boek dat vermeld wordt opzoeken of bestellen

Heeft u interesse in de 
aanvullende e-mail nieuwsbrief?

56% ontvangt de nieuwsbrief al

22,7% heeft interesse in de gratis nieuwsbrief

21,3% heeft geen interesse

56%22,7%

21,3%

Leest u naast Monumentaal ook 
andere gelijksoortige magazines?

 41,4% leest geen andere magazines

 13,3% leest Herenhuis

 13,3% leest Erfgoed Magazine

 0% leest Helderblauw

 9,3% leest Hollands Glorie

 22,7% leest andere gerelateerde bladen

41,3%

13,3%
13,3%

9,3%

22,7%
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Monumentaal plaatst advertenties van 
bedrijven en instellingen:
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Ik vind dat waardevol Verschaft mij extra 
informatie

Advertenties zie ik liever 
niet

De verhouding redactie – advertenties is nu 90 : 10.  
Dat vind ik:
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Te weinig, 
advertenties 
geven mij extra 
informatie, het 
mag meer zijn

De verhouding 
mag wat mij 
betreft ook 80 : 
20 worden

Precies goed zo De verhouding 
moet wat mij 
betreft 95 - 5 
worden

Liever geen 
advertenties, 
ook al wordt de 
abonnements- 
prijs dan hoger
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Wat is uw geslacht? Wat is uw leeftijd?

Wat is uw hoogst genoten 
opleiding?

Wat is de samenstelling van uw 
huishouden?

 78,7% is een man

 21,3% is een vrouw

78,7%

33,3%

68%

22,7%

12%
9,3%

21,3%
10,7%

8%

24%

72%

9,3%

 2,7% tot 30 jaar

 4% 31 - 40 jaar

 10,7% 41 - 50 jaar

 24% 51 - 60 jaar

 33,3% 61 - 70 jaar

 22,6% 71 - 80 jaar

 2,7% 81 - 90 jaar

 0% Ouder dan 90 jaar

 72% Universiteit/HBO

 12% MBO (Middelbare Beroeps Opleiding)

 4% HBS/Gymnasium/Atheneum/HAVO

 6,7% MULO/MMS

 0% Lager Onderwijs/Basisschool

 5,3% Anders

 9,3% Eenpersoonshuishouden

 68% Meerpersoonshuishouden (2 personen)

 9,3% Meerpersoonshuishouden (3 personen)

 8% Meerpersoonshuishouden (4 personen)

 4% Meerpersoonshuishouden (5 of meer personen)

 1,4% Samenwonend/getrouwd met kinderen



16  |  MONUMENTAAL LEZERSONDERZOEK  2019

Prins Hendrikstraat 26

7001 GL  Doetinchem

T: (0314) 37 84 04

www.monumentaal.com

info@monumentaal.com


