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De Tuinen heeft 100 winkels! 
 
 
De landelijke keten van gezondheidswinkels, De Tuinen, blijft groeien. In 2009 bestond 
de keten nog uit 71 winkels, en op 20 april 2011 opent De Tuinen winkel nummer 100! 
Deze winkel wordt geopend aan de Lange Elisabethstraat 21 te Utrecht. 
 
Waar het begon 
Het begon 30 jaar geleden met De Tuin van Babylon van Willem van Vondelen. De basis 
van de winkel waren de natuurlijke ingrediënten waar met de hand natuurlijke 
verzorgings- en gezondheidsproducten van gemaakt werden. De populariteit van de 
winkel maakte dat de formule zich uitbreidde tot een landelijke keten van 
gezondheidswinkels. Tot op de dag van vandaag werken we nog steeds met leveranciers 
waar Willem van Vondelen toen ook al mee samenwerkte. Onder de paraplu van Ahold is 
De Tuinen flink gegroeid en in 2003 zijn alle 69 winkels overgenomen door Holland & 
Barrett.  
 
De toekomst 
De Tuinen is een keten die constant alle kansen en ontwikkelingen in de maatschappij 
volgt en daardoor kan blijven groeien, ook in tijden met een economische moeilijker 
klimaat.  
De plannen voor de toekomst zijn ook met de opening van de 100e winkel niet 
veranderd. Dat blijkt ook uit de reactie van Algemeen Directeur, Dick de Lange; 
“Bij deze 100e winkel blijft het niet! Er zijn nog zoveel kansen die we kunnen grijpen, 
winkel 101 en 102 staan op stapel. Iedere makelaar met een goed pand op een goede 
plek is bij ons van harte welkom. Onze ambitie is om voor eind 2014 150 winkels te 
hebben". 
 
Op 20 april wordt de 100e winkel feestelijk geopend, maar dit feestje vieren wij niet 
alleen! Onze klanten mogen dit met ons meevieren! Iedere klant ontvangt vanaf 9 mei 
2011 op 300 De Tuinen artikelen 100% korting op het 2eproduct.  
 
Assortiment 
Het assortiment van De Tuinen is een natuurlijke mix van gezonde en lekkere producten. 
Naast homeopathische geneesmiddelen, voedingssupplementen en natuurlijke 
verzorgingsproducten is er de laatste jaren vooral uitgebreidt in gezonde en aangepaste 
voeding zoals glutenvrij en sportvoeding. Maar het reguliere assortiment van 
voedingssupplementen en natuurlijke verzorgingsproducten heeft zich ook 
doorontwikkeld. 
 
De Tuinen is sterk in haar eigen merk. In al onze winkels vindt u ongeveer 1000 
producten van het De Tuinen merk. Al deze producten voldoen aan de hoogste 
kwaliteitseisen en zijn met zorg en precisie geselecteerd en geproduceerd. 
Kortom een uitgebreid assortiment van een natuurlijke mix van gezonde en lekkere 
producten waarbij de nadruk ligt op innerlijk en uiterlijk welzijn.  
 
 



Persoonlijk advies 
Alle medewerkers worden intern opgeleid om iedere klant te voorzien van een goed 
advies dat bij hen past. Zo kunnen wij elke klant goed van dienst zijn. Advies vormt een 
groot onderdeel van het succes van De Tuinen, onze medewerkers kennen de producten 
en het verhaal achter de producten en blijven door continue training op de hoogte van 
de nieuwste ontwikkelingen en trends. Hierdoor kunnen ze een verantwoord en 
persoonlijk advies geven. 
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Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling 
Marketing & Communicatie van De Tuinen B.V. 
Tel.nummer:  0251 257070 
E-mailadres:   pers@detuinen.nl 

 


