
geografie

Geografie is een uitgave van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 
(KNAG, opgericht in 1873). 

Geografie is het toonaangevende tijdschrift over actuele ruimtelijke vraagstukken in 
 Nederland en elders in de wereld.

Geografie is het tijdschrift voor fysisch en sociaal geografen en planologen werkzaam in 
 beleid, bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs, politiek en journalistiek. Het is tevens het 
 tijdschrift voor de  aardrijkskundedocenten in Nederland en studenten geowetenschappen 
en iedereen die in geografie geïnteresseerd is. Kenmerkend voor deze doelgroep is een 
 opleiding op HBO/academisch niveau en een brede maatschappelijke belangstelling. 

Het is interessant om in Geografie te adverteren voor: 

Onderwijs • Lesmethoden, schoolmaterialen en schoolreizen aardrijkskunde. Ook les
pakketten die verband houden met de thema’s water, bodem, weer en klimaat, energie, 
grondstoffen, milieu, mobiliteit, transport en logistiek, landschap, landbouw, ruimtelijke 
inrichting, openbaar bestuur, duurzame leefomgeving, internationale productie en handel, 
toerisme, vastgoed, natuurrampen, ontwikkelingsvraagstukken en geoinformatie hebben 
de belangstelling van docenten aardrijkskunde. Dat geldt natuurlijk ook voor lespakketten 
die de eigen regio beslaan. 

Arbeidsmarkt • Vacatures voor het onderwijs en in de geowetenschappen en voor fysisch 
en sociaal geografen, planologen en geoinformatici in bedrijfsleven en bij overheden zijn 
uitstekend op hun plaats in het tijdschrift Geografie en in de nieuwsbrieven van het KNAG. 

Reizen • Er is warme belangstelling voor gespecialiseerde reizen en excursies onder de 
doelgroep. 

Boeken en kaarten • De lezers van Geografie zijn verder intrinsiek geïnteresseerd in 
 omgevingsinformatie en daaraan verwante boeken, atlassen, kaarten, gps etc. 

Opleidingen en congressen • Potentiële deelnemers voor trainingen, cursussen, 
 nascholing, postdoc en duale geoopleidingen, maar ook voor congressen en symposia 
zijn via Geografie goed te benaderen. 

Oplage 3.200 
Frequentie 9 edities per jaar 
Omvang 48 pagina’s in fullcolour
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Aanlevering
De aanlevering van het advertentiemateriaal bij het KNAG is 
 uiterlijk anderhalve maand voor de verschijningsdatum. In overleg 
kan de aanlevering mogelijk later. Het materiaal dient opgemaakt 
aangeleverd te worden als hogeresolutiePDF. Bij afwijkende 
 aanlevering graag van tevoren contact opnemen.

Bij fullcolour dienen alle kleuren te zijn omgezet naar cmykkleuren. 
Ook bij een advertentie met een steunkleur dient de pmskleur te 
zijn omgezet naar cmykkleuren. 

Het is niet toegestaan om de opmaak en/of het lettertype van 
 Geografie te imiteren waarmee betrokkenheid van de redactie 
 gesuggereerd zou kunnen worden.

De vermelde advertentietarieven gelden uitsluitend voor materiaal 
dat op de bovengevraagde wijze is aangeleverd. Aan opmaak door 
het KNAG zijn extra kosten verbonden.

Advertenties

Afmetingen

 breedte x hoogte 

1/1 pagina 197 mm x 260 mm
1/1 pagina aflopend 220 mm x 285 mm*

1/2 pagina liggend 197 mm x 128 mm
1/2 pagina staand 96,5 mm x 260 mm
1/4 pagina liggend 197 mm x 64 mm
1/4 pagina staand 96,5 mm x 128 mm

1/8 pagina liggend 96,5 mm x 64 mm
1/8 pagina paginabreed 197 mm x 32 mm

* + rondom 3 mm afloop in document

Tarieven

Formaat zwart/wit steunkleur fullcolour 

1/1 pagina  € 825  € 1235  € 1650 
1/2 pagina  € 470  € 705  € 945 
1/4 pagina € 305  € 450  € 595 
1/8 pagina  € 250  € 350  € 425 

Korting bij jaarcontracten  Toeslag speciale plaats
(12 maanden) 
3 plaatsingen  10%  Speciale plaats + 10 %
6 plaatsingen  15%  Achterpagina + 25 %
9 plaatsingen  20%

(Verschijnings)data 2021 tijdschrift Geografie

Maand Nummer Reserveren Aanleveren Aanleveren Bezorging/ 
  advertentie voor advertentie voor bijsluiter voor verschijning

Januari 202101 061120 201120 081220 181220
Februari 202102 181220 010121 190121 290121
Maart 202103 150121 290121 160221 260221
April 202104 120221 260221 160321 260321
Mei 202105 190321 020421 200421 300421
Juni 202106 070521 210521 080621 180621
September 202107 160721 300721 170821 270821
Oktober 202108 130821 270821 140921 240921
November/december 202109 081021 221021 091121 191121
Januari 202201 051121 191121 141221 241221

Latere reservering/aanlevering mogelijk in overleg.



Contactgegevens
Voor reservering, een recensieexemplaar of 
meer informatie kunt u contact opnemen met: 

KNAG
Eelko Postma 
Telefoon 06 30795408 
E-mail e.postma@knag.nl

WWW.GEOGRAFI E .N L

Bijsluiters en meehechters

Tarief : € 995
Formaat :  maximaal gevouwen 220 x 285 mm 
  A4 kan ongevouwen aangeleverd worden 
  en wordt gevouwen naar A5

Het tarief is exclusief eventuele portokosten bij 
sub stantieel  gewicht van de bijsluiter. De eventuele 
portokosten zijn op te vragen bij het KNAG.

Inzending bijsluiters en meehechters
Inzending uiterlijk 2 weken voor de verschijningsdatum aan: 
Euromail 
o.v.v. bijlage Geografie 
Schumanpark 83 
7336 AS Apeldoorn

• Bij meehechters moet rekening worden gehouden 
 met  snijwit bovenaan van 6 mm.
• Meehechters en bijsluiters bij voorkeur plano aanleveren.
• Bij het meehechten van dubbele antwoordkaarten moet 
 er rekening mee worden gehouden dat de vouw niet  precies 

in het midden komt; het rechtergedeelte steekt na het vouwen 
5 mm uit; de netto hoogte moet tenminste 15 cm zijn.

Gelieve op geleidebon én op de verpakking 
duidelijk te vermelden: 
Bijsluiter (resp. meehechter) 
Geografie 2021/nr/maand.

Geografie.nl

De website heeft gemiddeld 15.000 unieke bezoekers per maand. 
Adverteren kan op de volgende manieren:

• Advertentie tussen hoofdartikelen op de homepage, 
 in de blauwe balk komt ‘advertentie’ te staan. Er kan 
 maximaal één advertentie tegelijk staan (dus ook niet 
 van andere adverteerders) voor een periode van 
 maximaal twee weken.  € 450

• Banner onder agenda, per hele maand € 300 

• Ingezonden agendaitem, vermelding in de agenda. 
 Kan in principe niet eerder dan drie maanden van 
 tevoren in de agenda opgenomen worden. Het item 
 is zichtbaar in de agenda op geografie.nl, de vier items 
 met de meest actuele datum zijn ook zichtbaar op 
 de homepage € 150

In combinatie met onderstaande nieuwsbrief geldt 
een  korting en zijn de kosten voor een advertentie 
homepage € 300, banner € 200 en agendaitem € 100.

Adverteren in de nieuwsbrieven

Het KNAG biedt u de mogelijkheid om in de Nieuwsbrief 
KNAG & Onderwijs (ruim 1.600 abonnees) en de  geografie.nl 
nieuwsbrief (1.800 abonnees) te adverteren. De nieuws brieven 
 verschijnen in principe maandelijks, over de precieze data 
 informeren wij u graag nader.

Ingezonden mededeling per nieuwsbrief  € 275 

Voor een advertentie in de nieuwsbrieven dient het volgende 
 aangeleverd te worden:
• tekst van 100 á 150 woorden
• url voor de link
• beeld/logo (standaardbeeld is 700 pixels breed en 300 pixels 
 hoog, het is mooi in ieder geval de breedte van 700 pixels aan 
 te houden, hoogte zou iets af kunnen wijken).

Voorbehoud
Alleen uitingen die aansluiten bij de doelstellingen van het 
tijdschrift, de website en de nieuwsbrieven komen in aanmerking 
voor plaatsing, redacties en uitgever behouden het recht 
 advertenties te weigeren.
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