Ontmoet meer dan een miljoen
gepassioneerde liefhebbers van wetenschap

Mediabrochure 2021

Facts & Figures
Wetenschap in Beeld is een ontdekkingsreis in de wereld van de wetenschap
en geeft de lezer inzicht in de medische bevindingen, ontdekkingen in de
biologie, een blik op de toekomst, de reis van astronomen, verbazingwekkende
archeologische vondsten en nog veel meer onderzoek. Alle artikelen zijn
rijkelijk geïllustreerd en gefotografeerd. Het magazine verschijnt 12x per jaar in
Nederland en Vlaanderen, op een oplage van 50.000 ex. en wordt
online interactief aangevuld via de eigen Wetenschap in Beeld website,
nieuwsbrieven, Facebook, enz.

Doelgroepprofiel

• Leeftijd: 35 tot 70 jaar, 43,5% is + 50 jaar
• Geslacht: overwegend mannen (73,3%)
• Gezin: 40,6% heeft gezin met kinderen
• Inkomen: boven modaal, bijna 80% is actief op de werkmarkt
• Sociale klasse: gemiddeld tot hoog
• Opleiding: hoog
• 	Leesgedrag: 63% leest het magazine meerdere malen per week, 84% leest
haast alle artikels, alle edities worden verzameld, er zijn gemiddeld 3,3 lezers
per nummer
• Interesses: cultuur, geschiedenis, natuur, exposities, lezingen en musea, …
• 	Persoonlijk: voelen zich expert, storyteller, kenner, persoonlijke ontwikkeling
staat centraal
• 	Aankoopgedrag: geven vlot geld uit en hebben weinig tot geen budgettaire
beperkingen, donaties aan goede doelen zijn belangrijk
• Vrije tijd: actieve vakanties naar Europa en Afrika, 71,7% is sportief actief
• Internet: informatie, bankieren, reisboekingen, e-mail en online winkelen

Magazine
•
•

Verschijnt 12x per jaar
165.000 lezers van printmedia

Online
•
•
•

22 miljoen unieke bezoekers per jaar, 52 miljoen pageviews per jaar
43.000 Facebook Likes
28.000 nieuwsbrieflezers
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Nieuwsbrief

Wekelijks op dinsdag, donderdag en zondag.

Tarieven en formaten 2021
Print Advertenties

Online Advertenties

Omschrijving

Formaat (bxh)

Prijs NL

1/1 aflopend

215 x 290 mm*

€ 3.595

1/2 staand

107 x 290 mm

€ 2.160

1/2 liggend

215 x 145 mm

€ 2.160

Speciale plaats

Onlineadvertenties
Banner

Nieuwsbrief

€ 750

210 x 280 mm*

+25%

Advertorial (1x)

Extra’s:
• 3+1 gratis
• 20% korting Combi Wetenschap in Beeld + Historia
• Losse bijlage of sampling: op aanvraag.
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Plantengroei hielp
dieren om zeep

PERIODE: Devoon

BEELD NR. 11/2019

CO2-NIVEAU: 10 keer zo
hoog als nu
TEMPERATUUR:
25 °C – 10 °C warmer
dan nu

Planten gebruiken CO2 voor hun
fotosynthese, en met een tien keer zo
hoog gehalte als nu waren de
groeiomstandigheden in het
devoon ongewoon goed. Toch
verdween 70 procent van alle
soorten. Meteorietinslagen en
vulkaanuitbarstingen kregen de
schuld, maar een alternatieve theorie
ziet planten als hoofdverdachten.

ZEENIVEAU: 250 meter
hoger dan nu
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Eerste bomen verbrijzelen bodem

VOOR JOU
KLOPT

Dankzij het hoge CO2-gehalte van de lucht
konden planten 370 miljoen jaar geleden
het land innemen. Lage struiken groeiden
uit tot de voorloper van de bomen, Archaeopteris.
De bomen boorden hun sterke wortels diep in spleten
en holten, waardoor het gesteente barstte.
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Statistisch
dat de aarde kon ontstaan.
Zo klein is de kans
n
moeten zijn verzwolge
gezien zou onze planeet
e straling of
deerd door kosmisch
door Jupiter, gebombar
ongelofelijke
zuurstof. Maar negen
beroofd van al zijn
en samen
den onze kleine oase,
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maakten ze de aarde
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HEDEN:

PLANTEN GROEIEN
ALS KOOL

Voedsel liep
het water in

Zuurstof weg
door algen

CO2 uit de
lucht loste op
in water en
vormde koolzuur, dat
in de spleten drong en
het gesteente liet
eroderen. Dat maakte
voedingsstoffen
vrij, die naar de zeeën,
meren en rivieren
werden gespoeld.

De algen
bloeiden op
van al dat
voedsel. Na hun dood
zonken ze naar de
bodem en werden ze
afgebroken door
zuurstofverslindende
bacteriën. Zuurstof
verdween dus en het
dierenleven stikte.

2

Voedingsstoffen

In deze tijd ontstonden
geleedpotigen als
ichthyostega, die in
moerasgebieden leefde.

tot ...

DE MEEST
GEZEGENDE
PLANEET

WALTER MYERS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

is de trend maar moeilijk te keren. Na de
opwarming in de PETM-periode 56 miljoen
jaar geleden duurde het 170.000 jaar voordat
het klimaat gestabiliseerd was.

Snelle veranderingen zijn fataal

Nr. 11/2019 · Prijs:

Facebookpost

Tijdens het PETM sloeg de temperatuur in
20.000 jaar om. Dat is geologisch extreem
snel, maar heel langzaam vergeleken met de
temperatuurstijging van vandaag. Om een
tijd te vinden die meer lijkt op de huidige
klimaatontwikkeling, moeten onderzoekers
kijken naar een ramp veroorzaakt door een
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Algen

Satellietbeelde
aan dat de vegetatn tonen
ie op
aarde sinds
1982 dichter
is
geworden. Dat
is
procent te dankenvoor 70
aan het
CO2-niveau.
Wereldwijd
is
de fotosynthese
eeuw 33 procentde laatste
gegroeid
door de CO -stijgin
2
g.
Studies tonen
aan
hogere CO -gehalt dat het
2
zorgt dat fytopla e ervoor
nkton
(algen) zich
verspreidt in
zeeën en meren
verdwijnt, maar en zuurstof
de groei
wordt deels
tegengegaan
door de warmte
.

Zee/meer

Door het verhoog
de
CO2-niveau in
de
atmosfeer grepen
planten om zich
heen.

CLAUS LUNAU
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EVOLUTIE GAAT ACHTERUIT

JAAR

Social Media posts

met snijtekens en 3 mm afloop rondom.
N AT U U R

SHUTTERSTOCK

VROEG DEVOON

externe gebeurtenis. Aan het einde van het
krijt, 66 miljoen jaar geleden, stierven in één
klap de dinosauriërs uit, die 160 miljoen jaar
op aarde hadden geregeerd. Ook 75 procent
van de overige dieren verdween. Naar alle
waarschijnlijkheid werd deze massasterfte
veroorzaakt door een enorme, plotselinge
temperatuurdaling doordat er een meteoriet
ter grootte van de Mount Everest insloeg. Hij
stortte neer bij de stad Chicxulub op het
schiereiland Yucatan in Mexico en daarbij
kwam een energie vrij die overeenkomt met
1 miljard keer de atoombom op Hiroshima.

LAAT DEVOON

Door de botsing vloog er zo veel roet de
atmosfeer in dat het zonlicht geblokkeerd
werd en de temperatuur kelderde. Voor veel
dieren betekende dat het einde. Onderzoek
toont aan dat het klimaat er nog 5000 jaar
onder heeft geleden en dat de soortenrijkdom zeker 20.000 jaar beperkt bleef.
Heel anders ging het eraan toe in het
PETM, want het leven had de tijd om zich
aan te passen. Dieren werden kleiner om de
warmte beter kwijt te kunnen raken en de
soortenrijkdom nam uiteindelijk zelfs toe.
Ongeacht of de temperatuur stijgt of daalt,

Bacteriën breken de
dode algen af

de snelheid van de klimaatverandering is
bepalend voor de manier waarop deze het
leven op aarde beïnvloedt.

Explosie van CO2 sinds 1800

Ook wat het CO2-gehalte van de atmosfeer
betreft ervaren we momenteel een ongewoon snelle toename. Tot 1800 lag het CO2niveau gedurende bijna een miljoen jaar vrij
constant op 200-300 ppm (parts per million),
wat overeenkomt met 0,02-0,03 procent.
Maar de afgelopen 200 jaar is het gestegen
tot 400 ppm. Afhankelijk van wat we doen

WIST JE DAT?
Het CO2-niveau in de
atmosfeer was 540 miljoen
jaar geleden op zijn hoogst:
17 keer zo hoog als nu.
Tegelijkertijd explodeerde
het aantal soorten.

Prijs

300 x 250 px

Cover 4

JONGEN

Soort (bxh)

€ 1.500

Footer banner (3x)

R GELEDEN
40 MLN JAA

€ 20 CPM

600 x 300 px

+15%

EIEREN

300 x 250 px

Article banner (3x)

210 x 280 mm*

R GELEDEN
160 MLN JAA

Prijs

+10%

Cover 2 of 3

*Aflopend

Formaat (bxh)

om verdere stijging te voorkomen, bedraagt
het CO2-gehalte tegen het jaar 2300 naar
verwachting 400-700 ppm of, in het slechtste
geval, zelfs 2000 ppm. Hoewel het niveau
eerder ook al eens op 7000 ppm CO2 heeft
gelegen, zal zo’n snelle stijging de meest
dramatische verandering ooit zijn.
Maar over honderden miljoenen jaren
genomen is het CO2-gehalte in de atmosfeer
gedaald. Dit komt doordat CO2 op de lange
termijn wordt opgenomen door de zee en de
bodem en dus uit de atmosfeer verdwijnt.
Bovendien nemen planten CO2 op via de
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€ 750

Soort

Prijs
Op aanvraag

Contact

VIPMEDIA

Adverteren of samenwerken?
Peter de Vester

Sales manager
Mail: peter@moizo.be
+32 (0)3 326 18 92

Edwin Fijnaut

Online sales manager
Mail: edwin@vipmedia.nl
+31 (0)6 24 49 94 91
+31 (0)76 572 29 83

www.vipmedia.nl

