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STAAL

BOUWEN MET
magazine about steel and steelstructures

organization
Building with Steel (re)binds all sectors in the Dutch
construction industry, commerce and supply, design
and consultancy, building and construction companies,
government agencies, research and education.
Building with Steel encourages the use of steel in construction
and the independent research organization, which supports all
parties in the building by using steel. Building with Steel initiates
research to improve the quality of steel products and design and
construction processes steel and contributes to the development
of regulations for steel applications.
In addition, care Building with Steel promotion, information and
education to a wider and better use of steel. Among the products
and services include training and courses, textbooks, the trade
magazine Building with Steel project advice and Support,
National Steel Prize and the National Steel Construction.
Building with steel ensures:

•

•

•

•

“Bouwen met Staal
has been an understanding
for over 50 years“

•

Proper and effective laws and regulations through persistent
lobbying in politics Hague, the departments and provincial
and municipal governing bodies. Additionally Building with
Steel represented (NEN) committees and working groups
when composing or reviewing standards and practice
guidelines.
Bigger and better awareness of the possibilities and
advantages of steel as a construction material through wide
promotion supported by the steel construction industry.
These activities also aim clients, architects and consultants the material-independent decision makers in programming
and design projects - trust and enthusiasm for the material
steel.
Improved and innovative use of steel in construction
through initiation and support of scientific and practical
technical research. The studies are carried out by research
institutes such as TNO, TU and within the 13 Technical
Committees Building with Steel.
Enriching knowledge of designing and building with steel
and the different aspects that are important: concepts,
materials, profile choices, dimensioning and detailing, cost
and economics to fire protection, corrosion protection,
sustainability and environment, and construction methods
and logistics.
Exchange of knowledge and experiences.

magazine
Building with Steel is a Independent Magazine for the
construction building industry with a informative and
educative character, especially for constructive and
architectural designers. The Magazine consider inter
alia to:
•
•
•
•
•
•
•

(Recent) steel built projects
Domestic and foreign developments
National Steel Prize and language student price
(Re)new(ed) calculation rules and standards
Results of (scientific) research
Opinions and views through interviews
There are also regular features about news, products,
publications and Question & Answer

As from 1967 brings the trade journal Steel Construction
with news and current affairs, information on recent steel and
construction projects (scientific) developments in building with
steel.
Building with steel is carefully read by some 18,000 interested
people and will bring you indirect contact with decision makers
and buyers in the (steel) building industry, from developers,
and federal, provincial and municipal governments to
architects, contractors, engineers, steel construction companies,
manufacturers and suppliers.

Editors team
Building with Steel are specialists and experts who are moving
for some time in the art. The editorial board is composed of
engineers who wish to share their wealth of experience with
the reader. This own team of architectural journalists is driven
by curiosity and enthusiasm, but especially by their love for the
profession. In order to keep abreast of the latest engineering
developments and to maintain a healthy look at the practice, the
team has an Editorial Board. In this consultative meeting, experts
from business, industry and science. In particular, Building with
Steel produced nearly fifty years recognized this combination of
editorial boards and as a specialist in the market. For the entire
editorial team the next page.
Subscribers
Building with Steel employs 5,300 subscriptions. Based on
readers’ survey showed that this readership, consisting mainly
of decision makers, highly skilled, relevant and very interested.
In short, the magazine is read by specialists who are closely
involved in the purchasing and decision-making throughout the
construction industry.
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editorial Board 2019
Reliable information is costly, especially when topicality plays a major role. Because with this information it is possible to form a vision
and a strategy. The editorial board consists of motivated professionals with different specialties in construction. Participation in the
drafting or effected the board in a personal capacity. From that position excludes interest.

Name

Specialism

1

ir. Paul van Deelen

Constructief en Architectonisch ontwerp

Comapny

Team Brd

2

ir. Henk Orsel

Constructief bouwkundig

Bouwen met Staal

4

4

3

ing. Marco Pauw

Constructief bouwkundig

Bouwen met Staal

4

4

4

dr.ir. Roland Abspoel

Onderzoek staalconstructies

TU Delft

4
4

4

5

William Borgstein

Coating voorgelakte staalplaat

Tata Steel (Colorcoat)

6

ir. Maarten Braem

Constructief ontwerper staal en beton

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau

4

7

Marc Derks

Conservering (metaliseren, coatings)

The Coatinc Company

4

8

ir. Ycha van Diermen

Constructief ontwerp staal en beton

Pieters Bouwtechniek Utrecht

4

9

Paul ter Haar

Verzinken

Zininfo Benelux

4

10

ir. Michiel Horikx

Constructief ontwerp staal- en betonconstructies Hogeschool van Amsterdam

4

11

Gijsbert Kannekens

Utiliteitswerken, civiel/maritieme constructies

Hollandia Structures

4

12

ir. Frank Maatje

Software en staalconstructies

Bouwen met Staal

4

13

ir. Kay Oosterman

Projectontwerp

ZJA Zwarts & Jansma Architects

4

14

Kristiaan Flierman

Softwareontwikkelaar

Construsoft

4

15

ing. Jeroen Seinen

(Stalen) bruggen en natte infra

Rijkswaterstaat

4

16

Anita van Stiphout

Coatings voorgelakt, dunne metaalplaat

Jack Muller

4

17

ir. László Vákár

Constructief ontwerp staal en koudgebogen glas

Movares

4

18

ing. Fred Vasquez

Fabricage en montage staalconstructies

Dumebo|DWS

4

19

Tristan Wolvekamp MSc

Civiele en maritieme constructies

BAM Infra Consult

4

Projectgegevens
Locatie Jan Schöffer
laan 5, Den Bosch
• Opdracht familie
Prinsen • Architec
• Constructief ontwerp
tuur Tâcheron Architec
Sterk Adviesbureau
t (www.tacheron.n
voor bouwconstructie
l)
structie Van der Kolk
s, Breda • Uitvoerin
en Vos Staalbouw,
g Tankens Andel, Andel
Veen • Data opdrach
• StaalconBouwkosten € 150.000
t november 2014, start
excl. btw, incl. verbouw
bouw april 2015, opleveri
ing bestaand pand
ng juni 2015 •
• Fotografie Vincent
Basler en Tâchero
n

buitenhoek tuinzijde

Technische gegeven

s

Hoofdafmetingen vloeropp
ervlak 2x35 m2, inhoud
210 m3, bruto verdiepi
dakrand UNP 200,
nghoogte 3,07 m •
vloerrandiggers UNP
Profielen kolomme
220, vloerkokers 80x80x5,
n 100x100x5,
Staalverbruik 2500
verbindingsbuizen
kg
∅ 76,1x5, windverbanden
8x60 mm •
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reader survey
Research has revealed that the subscribers to Build with Steel engaged in below the chart with range data specified sectors.
In total, the magazine Building with Steel 5,324 subscribers.

branche

subscrib

education

subscrib

subscrib

2283

Engineer

1.368

Universiteit / HBO

Architect agency

847

Director

1.266

MBO

Steelconstruction

574

Project leader

781

Students

349

Architect

514

decision maker

Government
Town
Province
National

296

Student

349

yes

2.342

Manager

247

advise

1.757

(Architectural) Advisor

243

no

1.225

Architectural employee

139

Engineeringcompany

212
48
36

Contractors

227

Producers

182

Tekenbureau

136

Teachers

86

Steel Supplier

85

Project developer

78

Housing Association

41

Branche Organization

24

Else

116

total subscribers
•
•
•

functon

5.324

4.903
421
subscrib

78% is involved in the decision
on investments

Documentalist

86

Teacher

86

Admin/Marketing/Sales

61

Total subscribtions

18.102

Policy Officer

48

Draftsman

47

Else

89

receiver
total readers
average readers
total subscribers
total readers

1
2,4 +
3,4
5.324 x
18.102

total subscribers

5.324

Readers ad
The study revealed that 83% of readers are viewing the ads in the magazine
and / or read

Building with Steel gets a score of 7.8
Building with steel is used as a reference
Almost half of the readers is part of the management team

•
•

The content is applicable to daily work
General technical or design articles are read by 94% of the
recipients at the company where one is employed

General information and reservations

general information

ad booking and material

Title

Bouwen met Staal (Building with Steel)

Subtitle
Publisher

Magazine on steel and steel structures

advertisement
Exploitation

Bouwen met Staal
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
The Netherlands
T: +31 88 353 1212
www.vakbladbouwenmetstaal.nl
www.bouwenmetstaal.nl

Advercom bv
Dijkzichtlaan 2
2071 EZ Santpoort-Noord
The Netherlands
Erik de Jong
edejong@advercom.nl
T: +31 (0)23 73 70 763
M: +31 (0)624 68 52 25

Submitting
material

Bouwen met Staal
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

Edition

5.500 (5.324 subscribers + extra)

Appearance

6x per year

Design

Banee Design, Rotterdam

Secretariaat
advertenties@bouwenmetstaal.nl
T: +31 (0)88 353 12 12

publication dates and rates

STAALBOUW OP
DIRECTIE-NIVEAU

PROFIS ENGINEERING
Alle windverbanden met een
handomdraai op spanning
Voordeel staalbouwer: snellere montage en
geen faalkosten of namontage.

TOOLS:
• machines op topniveau
• ruim 80 jaar ervaring

Voordeel constructeur: eenvoudige detaillering
en zekerheid van direct schorende werking.

• installaties op maat
• meedenken en oplossen
• hoge servicegraad
• personal Touch
George Kaars Sijpesteijn
Directeur

Tel: +31 6 28 90 94 00

• één bedrijf voor advies,
levering en service
• continu zoekend
naar vernieuwing

Kaltenbach-Tools B.V.
Kerkstraat 58-60
2295 LH Kwintsheul
+31 (088) 028 3000
info@tools.nl
www.tools.nl

Vlieter 7, 8321 WJ Urk • Tel.: +31 (0) 527 699 976 • E-mail: info@wyli.nl

W W W. W Y L I . N L

ad-Kaltenbach-91x132mm_02.indd 1

Staalplaat-betonvloeren
Onderdeel van uitdagingen

De bouwwereld verandert sneller dan ooit; Hilti loopt daarin voorop
met de introductie Profis Engineering. Profis Engineering is de
opvolger van het bekende Profis Anchor en maakt anker
berekeningen sneller, makkelijker en veiliger.

25µ - 80µ

Behalve de krachtige basis van Profis Anchor heeft Profis Engineering
vele nieuwe functionaliteiten:
•
•
•
•
•
•

03-03-17 15:07

en

verzink
atuur
temperrjaar 2017
Hoge
het voo
Vanaf Mook.
ook in

OPPERVLAKTEMINIMALIST

Leuningwerk berekeningen (NEN-EN 1090)
Koppeling met Tekla BIM-workflow
Exporteren BIM/CAD/IFC en vele andere bestandsformaten
Voetplaat berekeningen
Importeren belastingcombinaties (RSTAB/RFEM)
Lokaal of in de cloud - altijd up-to-date

Voorwerpen die bij hoge temperatuur worden verzinkt, hebben
een duidelijk grotere oppervlaktehardheid, kunnen optimaal
worden nabehandeld en passen als gegoten, wat met name
voor onderdelen met een fijne geometrie optimaal is.

op onze website
Ontwerpprogrammagineering.nl
www.dutchen

Ervaar het nu en neem contact op met onze Profis Engineering specialist:
Marco Mayenburg via Marco.Mayenburg@hilti.com

T +31 (0)71-5418923 E info@dutchengineering.nl W dutchengineering.nl
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publication dates 2019
no

month

appearence

closingdate material ads

267

February

22 February

11 January

268

April

21 April

15 March

269

June

23 June

17 May

270

August

23 August

19 July

271

October

Begin October (together with the Nationale Staalbouwdag)

6 September

272

December

21 December

15 November

Tariffs (EUR)
full colour

1x

3x

6x

12x

18x

1/1 page

3.250

3.090

2.930

2.640

2.340

1/2 page

1.950

1.860

1.760

1.590

1.390

1/4 page

1.170

1.110

1.060

960

850

All rates are exclusive of VAT, extra DTP, reproduction material, special litho work and additional correction(s). Errors caused by the
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