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'de lage landen' is een tijdschrift en een website
van Ons Erfdeel vzw die context bieden bij cultuur
in Vlaanderen en Nederland. We geven duiding bij
literatuur, taal, kunst, geschiedenis en
maatschappij.
'de lage landen' verschijnt vier keer per jaar op
papier, goed voor telkens 150 pagina's aan essays,
recensies en columns.
Op onze website www.de-lage-landen.com vind je
een nog grotere schat aan informatie. Je leest er
dagelijks nieuwe verhalen, boeiende reeksen en een
agenda met de belangrijkste evenementen. Je kunt
ook grasduinen in een archief van meer dan 12.000
artikelen.

missie

'de lage landen' biedt kwalitatieve informatie en
reflectie over de culturele en maatschappelijke
ontwikkelingen in de Lage Landen, en voorziet die
van commentaar. Dat doen we op een kritische,
onafhankelijke manier, eigenzinnig, met respect
voor de traditie.
We bouwen bruggen tussen de vele
Nederlandssprekenden wereldwijd en al wie
interesse heeft in de cultuur van de Lage Landen.
Deze missie realiseren we door artikelen,
tijdschriften en boeken in gedrukte en in digitale
vorm uit te geven, in het Nederlands ('de lage
landen'), Frans ('les plats pays') en het Engels ('the
low countries'). Daarnaast organiseren we
evenementen in binnen- en buitenland.
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Inhoud
de lage landen focust op vijf thema's:

1

literatuur

2

taal

3

kunst

4

geschiedenis

5

maatschappij
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De lezer
De lezer van 'de lage landen' heeft een brede
maatschappelijke en culturele interesse en is kritisch en
geëngageerd. Hij/zij is overwegend tewerkgesteld in de
culturele sector, het onderwijs, de diplomatie of oefent
een vrij beroep uit. De lezer definieert zichzelf als
culturele meerwaardezoeker en is graag actief met
literatuur, taal, muziek, kunst, theater en film. De 'lage
landen'-lezer is gemiddeld 45 jaar en woont zowel in
Vlaanderen en Nederland als in het buitenland.

Bereik
Het tijdschrift 'de lage landen' verschijnt in een oplage van
2.800 exemplaren. Het verschijnt 4 keer per jaar (februari
- mei - augustus - november). 'de lage landen' wordt
verspreid bij abonnees, boekhandels en bibliotheken in
heel Vlaanderen en Nederland en is ook online te
verkrijgen via www.de-lage-landen.com.

4x/jaar
2.800
exemplaren
Nederland
en
Vlaanderen
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Website
De website van 'de lage landen' heeft maandelijks 11.600
lezers, goed voor jaarlijks 27.400 pageviews. Je vindt er
dagelijks nieuwe artikelen, reeksen, rubrieken en columns
van onder meer Marten van der Meulen en auteur Thomas
Heerma van Voss. www.de-lage-landen.com heeft ook een
archief van meer dan 12.000 artikelen. Naast de
Nederlandstalige website is er ook een Franstalige
('les plats pays') en Engelstalige ('the low countries')
website.

Sociale media
* Cijfers op 6 april 2021

6.273 volgers
638 volgers
1.391 volgers
1.421 connecties
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Adverteren
PRINT

Formaat:

Tarief:

Afmetingen:

EENMALIG
1/1 pagina

€750

170 mm B x 240 mm H (+5 mm aflopend)

1/2 pagina

€400

170 mm B x 120 mm H (+5 mm aflopend)

1/1 pagina

€2.250

170 mm B x 240 mm H (+5 mm aflopend)

1/2 pagina

€1.200

170 mm B x 120 mm H (+5 mm aflopend)

4 KEER

Cover binnenkant A

+25%

! enkel 1/1 pagina

Cover binnenkant B

+15%

! enkel 1/1 pagina

* Alle prijzen zijn excl. BTW

Verschijningsdata:
1/2021: 10 februari
aanleverdeadline: 15 januari

2/2021: 19 mei
aanleverdeadline: 7 april

3/2021: 11 augustus
aanleverdeadline: 30 juni

4/2021: 10 november
aanleverdeadline: 6 oktober

Aanleverspecificaties:

een drukklare pdf, 300 dpi, quadri (CMYK)

Aanleveren via emma.reynaert@onserfdeel.be
Contact:
Meer weten, de mogelijkheden* of andere frequenties
bespreken? Neem contact met ons op via
emma.reynaert@onserfdeel.be of bel +32/474 480 402.
* Vertegenwoordigt u een culturele instelling of bent u een goed doel? Informeer dan naar onze aangepaste tarieven.
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Adverteren
ONLINE
2 weken

1 maand

HOMEPAGINA
banner

HOMEPAGINA
€150

banner

THEMAPAGINA
banner

€250

THEMAPAGINA
€125

banner

€225

Contacteer ons voor een advertentie op maat.
* Alle prijzen zijn excl. BTW

Afmetingen:
verticale banner: 500px op 700 px, met een safe zone van 450px op 450px
horizontale banner: 700px op 500px, met een safe zone van 570px op 450px
*tekst die binnen de safe zone valt, zal altijd zichtbaar zijn
*zie de bijlage op p. 6 voor een visuele voorstelling van de safe zone

Aanleverspecificaties:
een verticale én horizontale banner, in jpg of png, maximum 2 MB

Aanleveren via emma.reynaert@onserfdeel.be
Contact:
Meer weten, de mogelijkheden* of andere frequenties bespreken?
Neem contact met ons op via emma.reynaert@onserfdeel.be of bel
+32/474 480 402.
* Vertegenwoordigt u een culturele instelling of bent u een goed doel? Informeer dan naar onze aangepaste tarieven.
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Bijlage

horizontale banner

verticale banner
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Bijlage

homepagina

themapagina
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