
NATURA Mediakaart 2023 

Natura is het ledenmagazine van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
(KNNV), vereniging voor veldbiologie. De KNNV is er voor actieve natuurliefhebbers- en 
beschermers. De vereniging is opgericht in 1901, en bestaat uit 50 afdelingen verspreid 
door heel Nederland. Zij organiseren excursies, cursussen en lezingen. 
 
Bereik 
Natura wordt verspreid onder de leden van de KNNV in een oplage van ruim 8.000 
exemplaren. 
 
De lezers van Natura 
De lezers van Natura zijn allen lid van de KNNV. Zij willen meer over de natuur, planten en 
dieren weten en ervan genieten. KNNV-leden organiseren natuurexcursies, 
inventarisaties, lezingen en cursussen, en ze wandelen, fietsen en kamperen veel buiten. 
Zij zijn hogeropgeleid en gemiddeld 40+. 
 
Veel KNNV-leden zijn actief bij een van de 50 verschillende afdelingen of bij de landelijke 
werkgroepen als de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek, de werkgroep 
Europese Orchideeën (WEO), werkgroep voor Geologie en Landschap, werkgroep Grassen 
en Schijngrassen, de landelijke Insectenwerkgroep, de moeras- en strandwerkgroep en de 
kampeergroep.  
 

Grote projecten 

Ook is de KNNV jaarlijks betrokken bij meerdere grote projecten. Veel van de leden zijn 

hier op vrijwillige basis ook bij betrokken. De grote projecten van de KNNV zijn:  

• Operatie Steenbreek 
Operatie Steenbreek is een initiatief van gemeenten en de KNNV om de trend van 
betegelde tuinen om te buigen. Doel is om tuinbezitters enthousiast te maken om 
hun tuin te vergroenen.  

• Tuinambassadeurs 
De vrijwillige KNNV Tuinambassadeurs weten hoe je meer natuur in de tuin krijgt en 
hoe je deze aantrekkelijk maakt voor vogels, vlinders en andere dieren. Ze zijn lokaal 
actief, maar zijn onderdeel van het landelijk netwerk van Tuinambassadeurs van de 
KNNV. 

• Signaleringsproject Exoten  
Het ministerie van EZ wil een goed beeld krijgen van de verspreiding van exotische 
planten en dieren in Nederland. Het Signaleringsproject Exoten heeft als doel 
vrijwilligers te enthousiasmeren, uit te kijken naar exoten en waarnemingen te 
melden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knnv.nl/werkgroep-europese-orchideeen
http://www.knnv.nl/werkgroep-europese-orchideeen
http://www.knnv.nl/geoland
https://www.knnv.nl/operatie-steenbreek
https://www.knnv.nl/tuinambassadeurs
https://www.knnv.nl/meld-invasieve-soorten


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertitel: Natuurstudie-natuurbeleving-natuurbescherming 
Hoofdredacteur: Paul van Bodegraven 
Verschijningsfrequentie:  4 x per jaar 
Gedrukte oplage: 8.000 exemplaren 
Lezersbereik: 11.500 
 
Advertentieformaten en -prijzen  

b x h in mm   Prijs   
1/1 pagina bladspiegel 210 x 297 mm   € 985,- 
+ 3mm afloop 
 
1/2 pagina liggend 185 x 135 mm   € 565,-  
1/2 pagina staand   90 x 275 mm 
      
1/4 pagina liggend  185 x 65 mm   € 355,- 
1/4 pagina staand  90 x  135 mm 
 
1/8 pagina  90 x 65 mm  € 185,-     
Prijzen exclusief BTW 
 
 
Toeslagen 
Pagina 2-3 omslag  25% 
Achterpagina   50% 
 
Tarieven voor bijsluiters, meehechters of advertorials op aanvraag. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Reproductiemateriaal 
Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als certified pdf, 300 dpi. (of Adobe 
InDesign, EPS of TIFF). Let u er bij kleurenadvertenties op, dat u geen RGB-kleuren 
gebruikt of naast full colour nog steunkleuren toevoegt. Alleen CMYK-kleuren. 
Prijzen zijn exclusief BTW. 
Aanleveren advertenties: traffic@virtumedia.nl (o.v.v. titel en editienummer) 
 
KNNV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen advertenties te 
weigeren. Leidraad hierbij is dat in de advertentie aangeboden producten of 
diensten het doel en de werkwijze van de Vereniging niet mogen schaden. 
 
 
Verschijningdata 2023 
nr  verschijningsdatum   sluitingsdatum   
1.  07-04-2023   06-03-2023    
2.  02-06-2023   01-05-2023 
3. 08-09-2023   07-08-2023 
4. 01-12-2023    30-10-2023 
  
 
 
Contact:  
Klaartje Grol 
Tel: 030-3072248 
E-mail: kgrol@virtumedia.nl 
 
De acquisitie voor Natura wordt uitgevoerd door 
Virtùmedia, postbus 595, 3700 AN Zeist.  
www.virtumedia.nl.  
Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van 
toepassing.  

 

mailto:kgrol@virtumedia.nl
http://www.virtumedia.nl/
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

