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Roularta neemt bladen Beter bouwen & verbouwen /  
Tu bâtis, je rénove over

Roularta Media Group heeft een akkoord bereikt met uitgeverij Produpress voor de overname 
van de maandbladen ‘Beter bouwen & verbouwen / Tu bâtis, je rénove’. ‘Beter bouwen en 
verbouwen’ en zijn Franstalige tegenhanger ‘Tu bâtis, je rénove’ werden voor het eerst op de 
markt gebracht in maart 1982. Beide magazines bieden praktische antwoorden op alle vragen 
die de (toekomstige) bouwer en verbouwer zich stelt: over technische, juridische, financiële 
en administratieve kwesties, maar ook over doe-het-zelven, tuinieren of het onderhoud van de 
woning.

‘Beter Bouwen Verbouwen / Tu bâtis, je rénove’ vullen perfect de magazineportefeuille van 
Roulata Media Group aan. Roularta is via de maandbladen ‘Ik ga bouwen en renoveren /
Je vais construire et rénover’ al sterk actief op de markt van de bladen voor bouwers en 
verbouwers. Beide titels zijn inspirerende en praktische maandbladen voor wie gaat bouwen 
en renoveren: gebruikte technieken en materialen, voor- en nadelen van bouwmethodes, maar 
ook realisaties van architecten, de prijs van materialen en diensten, rentevoeten,... ‘Ik ga 
bouwen en renoveren/Je vais construire et rénover’ bieden een brede waaier aan interessante 
bouwinformatie voor alle particulieren en professionals en zitten met www.ikgabouwen.be en 
www.jevaisconstruire.be ook op het internet.

Roularta geeft naast de twee publicaties ook jaarboeken, speciale gidsen, de officiële 
Batibouwcatalogus en digitale newsletters uit. ‘Beter bouwen & verbouwen / Tu bâtis, je 
rénove’ blijft naast ‘Ik ga bouwen en renoveren” / Je vais construire et rénover’ bestaan.  
Via deze overname wordt Roularta Media Group de onbetwiste marktleider van bladen voor de 
bouwers en verbouwers in beide landsgedeelten.
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