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Organisatie

Bouwen met Staal (ver)bindt alle geledingen in de Nederlandse bouw: industrie, handel en toelevering, ontwerp- en adviesbureaus, bouw- en
constructiebedrĳven, overheden, onderzoeksinstellingen en het onderwĳs.

Bouwen met Staal stimuleert het gebruik van staal in de bouw en is de onafhankelĳke kennisorganisatie, die alle partĳen in de bouw ondersteunt bĳ
het toepassen van staal. Bouwen met Staal initieert onderzoek voor de kwaliteitsverbetering van stalen bouwproducten en ontwerp- en
bouwprocessen met staal en werkt mee aan de totstandkoming van regelgeving voor staaltoepassingen.

vakblad

De organisatie Bouwen met Staal geeft het gelĳknamige, onafhankelĳke
vakblad Bouwen met Staal uit. Dit onafhankelĳke vakblad voor de bouw
heeft een informatief en voorlichtend karakter, met als doelgroep
constructief en bouwkundig ontwerpers.
Al vanaf 1967 brengt het vakblad Bouwen met Staal nieuws en
actualiteiten, naast informatie over recente staalbouwprojecten en
(wetenschappelĳke) ontwikkelingen in het bouwen met staal.

Het vakblad wordt aandachtig gelezen door DMU’s en brengt u indirect in
contact met beslissers en afnemers in de (staal)bouwbranche: van
projectontwikkelaars, en landelĳke, provinciale en gemeentelĳke
overheden tot architectenbureaus, aannemers, ingenieursbureaus,
staalconstructiebedrĳven, producenten en toeleveranciers.

5.3OO betaalde abonnementen

Op basis van lezersonderzoek blĳkt dat de lezersgroep, die voornamelĳk
bestaat uit decision makers, hoogopgeleid, relevant en zeer
geïnteresseerd is in het bouwen met het materiaal staal.

Het vakblad heeft een zeer goede reputatie en staat kwalitatief hoog
aangeschreven bĳ constructief en bouwkundig ontwerpers. Zĳ hebben
aangegeven dit vakblad niet te kunnen missen en willen bĳ hun
werkzaamheden en veelal nog (al te) graag vanaf papier lezen en op de
hoogte worden gehouden.
Dat is ook de reden waarom deze 5.300 specialisten graag een betaald
abonnement afnemen en dat is hedendaags uniek, temeer de meeste
vakbladen hedendaags gratis worden verspreid.

Met name het lezerspubliek van 39 jaar en ouder leest Bouwen met Staal.
Juist in deze groep zitten specialisten die nauw betrokken zĳn bĳ het
inkoop- en beslissingsproces in de gehele bouwbranche.

1 ir. Paul van Deelen bouwtechnisch journalist

2 ir. Barbara Heijl Bouwen met Staal

3 Henk Orsel Bouwen met Staal

4 ing. Marco Pauw Bouwen met Staal

5 dr.ir. Roland Abspoel TU Delft

6 William Borgstein Tata Steel Europe (Colorcoat)

7 ir. Maarten Braem Croes Bouwtechnisch Ing.bureau

8 ir. Ycha van Diermen Pieters Bouwtechniek Utrecht

9 Annamarie Hagoort BBA Samenwerkende Nederlandse
Staalbouw

10 ir. Paul ter Haar Zinkinfo Benelux

11 ir. Michiel Horikx Hogeschool van Amsterdam

12 Gijs Kannekens Bsc. Severfield Europe

13 ir. Frank Maatje Bouwen met Staal

14 ir. Kay Oosterman ZJA Zwarts & Jansma Architects

15 ing. Kristiaan Flierman Construsoft

16 ing. Jeroen Seinen Rijkswaterstaat

17 Anita van Stiphout Jack Muller

18 ir. László Vákár Movares

19 ing. Fred Vasquez Dumebo|DWS

20 ir. Tristan Wolvekamp BAM Infra Consult

redactie

De redactie bestaat uit bouwkundigen en deskundigen uit het
bedrĳfsleven, de industrie en de wetenschap. Met name deze
combinatie van redactie en -raad heeft Bouwen met Staal al bĳna
vĳftig jaar erkenning opgeleverd als specialist in de markt.



lezersonderzoek

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de abonnees/leden van Bouwen met Staal werkzaam zĳn in de hieronder omschreven branches.
Totaal heeft het vakblad Bouwen met Staal 5.324 abonnees.

branche functie opleidingsniveau

Beslissingsbevoegd

Ingenieursbureau 2.283

Achitectenbureau 847

Staalconstructiebedrĳf 574

Student 349

Gemeente 212

Provincie 48

Rĳk 36

Aannemer 227

Producent 182

Tekenbureau 136

Docent 86

Staalindustrie 85

Projectontwikkelaar 78

Woningbouwvereniging 41

Branche organisatie 24

Anders 116

Constructeur 1.368

Directeur 1.266

Projectleider 781

Architect 514

Student 349

Manager 247

(Bouwkundig) Adviseur 243

Bouwkundig medewerker 139

Documentalist 86

Docent 86

Admin/Marketing/Sales 61

Beleidsmedewerker 48

Tekenaar 47

Anders 89

Universiteit / HBO 4.903

MBO 421

wel 2.342

adviserend 1.757

geen 1.225

78% van de lezers is betrokken bĳ
investeringsbeslissingen

83% van de lezers bekĳkt e/o leest
advertenties in het vakblad

lezers geven het vakblad een
rapportcĳfer van 7,9

66% van de lezers maakt deel uit van
het managementteam

naast de ontvanger wordt het vakblad
door gemiddeld 2,4 collega’s gelezen.
Naar schatting wordt daarmee een
doelgroep bereikt van ruim 18.000
personen (3,4 lezers x 5.324 oplage)

facts

“Bouwen met Staal is
meer dan 50 jaar een

begrip in de staalbouw”
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Verschijningsdata tarieven
editie maand verschĳning advertenties

273 februari 21 feb 17 jan

274 april 24 apr 20 mrt

275 juni 19 jun 15 mei

276 augustus 28 aug 24 jul

277 oktober 07 okt 04 sep

278 december 18 dec 13 nov

full colour 1x 3x 6x 12x 18x

1/1 pagina 3.250 3.090 2.930 2.640 2.340

1/2 pagina 1.950 1.860 1.760 1.590 1.390

1/4 pagina 1.170 1.110 1.060 960 850

Alle bovenstaande tarieven zĳn per plaatsing, in EUR en exclusief BTW
Aanleveren materiaal in certfied PDF via professioneel opmaakprogramma
Desgewenst kunnen wĳ uw advertentie tegen vergoeding opmaken

Titel Bouwen met Staal

Ondertitel Vakblad over staal en
staalconstructies

Uitgever

Bouwen met Staal
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

Marco Pauw
T: +31 (0)88 353 12 12
marco@bouwenmetstaal.nl
www.vakbladbouwenmetstaal.nl

Oplage 5.500 (5.324 abonnees + extra)

Verschĳning 6x per jaar

Design Banee Design, Rotterdam

Printing Veldhuis Media, Raalte

Advertentie explotatie

Advercom bv
Dĳkzichtlaan 2
2071 EZ Santpoort-Noord

Erik de Jong
edejong@advercom.nl
T: +31 (0)23 73 70 763
M: +31 (0)624 68 52 25

Aanleveren materiaal

Bouwen met Staal
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

Jessica van Gerven
T: +31 (0)88 353 12 12
secretariaat@bouwenmetstaal.nl
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Algemene informatie
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Projectgegevens

Locatie Jan Schöfferlaan 5, Den Bosch • Opdracht familie Prinsen • Architectuur Tâcheron Architect (www.tacheron.nl)

• Constructief ontwerp Sterk Adviesbureau voor bouwconstructies, Breda • Uitvoering Tankens Andel, Andel • Staalcon-

structie Van der Kolk en Vos Staalbouw, Veen • Data opdracht november 2014, start bouw april 2015, oplevering juni 2015 •

Bouwkosten € 150.000 excl. btw, incl. verbouwing bestaand pand • Fotografie Vincent Basler en Tâcheron

tuinzijde verdiepingvloer-schuifpui-schuifpui

bestaand-
verdiepingvloer

bestaand-nieuw dakrand-dakgoot

tuinzijde dakrand

buitenhoek tuinzijde voorgevel verdieping met kachelpijp aansluiting schuifpui-belending
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P+R Zutphen
In Zutphen is een P+R parkeerga-
rage opgeleverd die in hoofdvorm
en materiaalgebruik evolutionaire
stappen maakt in gebouwtypolo-
gie. Het nieuwe gebouw ligt vlak
naast het treinstation, waar een
voormalig industrieterrein wordt
ontwikkeld tot nieuw woon- en
werkgebied. De parkeergarage
(375 parkeerplaatsen en plek voor
600 fietsen) werd ontworpen door
MoederscheimMoonen Architects
in Rotterdam in een design & build
opdracht (van NS Stations) met
uitvoerder Aan de Stegge Twello
en dochter Continental Car Parks.

JVZ Raadgevend Ingenieursburo
ontfermde zich over de construc-
tieve opzet van het ontwerp dat
refereert naar de pakhuizen en
industrieën die de Noorderhaven
ooit kenmerkten. De hoofddraag-
constructie van de vierlaagse
parkeergarage bestaat uit een
geschoorde staalconstructie
opgebouwd uit geïntegreerde
liggers (SFB- en kokerprofielen) en
kolommen (HE- en kokerprofielen),
alle in S355. De verdiepingvloer be-
staat uit kanaalplaten van 320 mm
hoog met een gewapend betonnen
druklaag van 70 mm dik. De ronde
hellingbanen zijn uitgevoerd als

staalplaat-betonvloeren (Hoesch)
die ook als kipsteun fungeren
voor de stalen liggers. Daken van
stijgpunten zijn voorzien van stalen
dakplaat met praktische windver-
banden. De horizontale belasting
uit wind, scheefstand en remmen
wordt via schijfwerking van de
vloer afgevoerd via windbokken in
diverse gevels naar de fundering.
De kanaalplaten zijn met ankers in
sleuf- en deuvelsparingen gekop-
peld aan de staalconstructie. Het
hoofdtrappenhuis staat in principe
los van de parkeergarage, maar is
wel op een aantal posities per ver-
dieping gekoppeld voor stabiliteit.

Op basis van gelijkwaardigheid
is door adviesbureau Nieman de
daadwerkelijke thermische belas-
ting op de staalconstructie bij een
autobrandscenario berekend. Met
het rekenmodel CaPaFi is vervolgens
de staaltemperatuur vanmaatge-
vende liggers en kolommen bepaald.
JVZ berekende de kritieke staaltem-
peratuur van demeest voorkomende
ligger- en kolomprofielen bij belas-
tingcombinatie brand. Aangezien de
kritieke staaltemperatuur van deze
profielen gelijk of hoger is dan de
optredende temperatuur hoefde de
staalconstructie niet brandwerend te
worden bekleed of behandeld.
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