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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:

•	 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.

“Bouwen met Staal 
haS Been an underStanding 

for over 50 yearS“



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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De meeste reizigers zullen eraan voorbij lopen, maar wie goed kijkt zal zien dat 
de roltrap naar het westelijk busperron verschilt van de overige roltrappen in de 
OVT. Het is dan ook een unicaat.

ir. ing. H.J. van Lint 
Hans van Lint is constructief adviseur bij Movares in Utrecht.

Deze roltrap is voorzien van versterkte roestvast stalen balusters, ontstaan uit een verschil van inzicht over de vigerende bouw-regelgeving waar uiteindelijk de Raad van State uitspraak over moest doen.Het geschil ontstaat wanneer ProRail de bouwaanvraag van de OVT indient bij de gemeente Utrecht. Het ontwerp voorziet in de plaatsing van, onder architecten populai-re, roltrappen met glazen balusters. De gemeente Utrecht geeft in 2010 een bouw-vergunning af, maar stelt daarbij aanvullen-de voorwaarden aan de horizontale belasting op de baluster van de roltrappen. Wellicht met het Utrechtse werftrapongeluk in gedachten, worden de roltrappen door de vergunningverlener aangemerkt als deel van een (onbedoelde) vluchtroute en dienen daarom te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en getoetst te worden op een horizontale lijnlast van 3,0 kN/m conform NEN 6702. 

Verstrekkende gevolgenOp het eerste gezicht is dit geen onredelijke eis. Immers, in geval van een noodevacuatie van de reizigersterminal zullen alle mogelij-ke uitgangen door een vluchtende menigte benut worden en het onderscheid tussen de vaste trappen die onderdeel zijn van de for-mele vluchtroute, en de roltrappen, die daar geen onderdeel van zijn, bestaat dan enkel 

op papier. De betreffende eis heeft echter verstrekkende gevolgen. Roltrappen zijn min of meer een standaardproduct, ontworpen conform de Machinerichtlijn (NEN-EN 115). In deze Europees vastgestelde norm geldt een eis aan de horizontale belasting op de baluster van slechts 0,60 kN. De draag-constructie van een roltrap bestaat uit een frame van twee onderling gekoppelde vak-werkliggers. Op de bovenregel van het vak-werk wordt bij elke verticaal een klemcon-structie aangebracht waar de glazen baluster (puntvormig) ingeklemd wordt. Aan de bovenzijde van de glasplaat wordt de hand-rail op het glas geklemd in een kamer.De eis van 3,0 kN/m stelt de roltrapfabrikant voor een moeilijke opgave. Dikker glas is geen optie: de kamer van de handrail biedt slechts ruimte voor een 12 mm dikke glas-plaat, wat volstrekt onvoldoende is. Maar ook verschillende onderdelen van het vak-werkframe blijken over onvoldoende capaci-teit te beschikken om de horizontale last af te dragen. Om te voldoen aan de eis van de gemeente Utrecht is maatwerk nodig, wat de roltrap uitzonderlijk duur maakt.

Juridische procedureProRail tekent bezwaar aan, mede omdat de eis van de gemeente gevolgen kan hebben voor alle nog te bouwen roltrappen, ook bui-ten Utrecht. Het juridisch verweer is dat de gemeente niet bevoegd is om een eis van 3,0 kN/m te stellen, omdat dit strijdig is met de vigerende regelgeving.
Ook op technisch vlak zijn argumenten in te 

brengen tegen de eis van de gemeente: uit Amerikaans onderzoek naar ongelukken met roltrappen blijkt dat er zich in dertig jaar tijd slechts twee incidenten met glas-breuk van een balustrade door horizontale overbelasting hebben voorgedaan. Statis-tisch gezien is de kans op overbelasting blijkbaar erg klein. Het lijkt ook vrijwel uit-gesloten dat op een roltrap waar maximaal twee à drie personen naast elkaar kunnen staan een horizontale lijnlast van 3,0 kN/m uitgeoefend kan worden. Een dergelijke lijn-last kan wel ontstaan door een drukkende menigte, maar dan alleen in de richting waarin de menigte zich wil voortbewegen.
Gelijk, hoger beroep, gelijjkDe rechtbank van Utrecht stelt in 2011 de gemeente in het gelijk, waarop hoger beroep volgt. In afwachting op de uitspraak van de Raad van State moet vanwege de tijdsdruk in de bouwplanning de eerste roltrap in 2012 in productie worden genomen. Deze bijzon-dere roltrap beschikt over een versterkt vak-werkframe en rvs-balusters die het glas van steun voorzien.

In 2013 vernietigt de Raad van State de uit-spraak van de rechtbank en stelt ProRail op juridische gronden in het gelijk. Roltrappen dienen te voldoen aan de Machinerichtlijn die op unie-niveau is vastgesteld. Voldoet een roltrap aan de Machinerichtlijn, dan moet het product worden toegelaten tot de interne markt van de gehele unie. Afzonder-lijke lidstaten mogen dus geen eisen stellen die toelating van deze producten tot de markt beperken.
De in 2012 geproduceerde roltrap is daarmee een unicaat en misschien wel de veiligste rol-trap van Nederland. •

UTRECHT CENTRAAL (8): ROLTRAP

De veiligste roltrap van Nederland
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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 van maatge-vende liggers en kolommen bepaald. JVZ berekende de kritieke staaltem-peratuur van de meest 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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Scherpe snede
Segment voor segment wordt in Zuidhorn een spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal voor-gebouwd, en dat gebeurt op het scherpst van de snede. De brug wordt volledig uit enkelvoudig gekromde vlakken opgebouwd, waarbij strakke toleranties bijzonder hoge eisen stellen aan het buig- en snijwerk. De boogbrug met vrije overspanning van 160 m en een totale lengte van 200 m wordt ge-bouwd in opdracht van ProRail. Ar-cadis tekent voor de architectuur en het referentieontwerp, en verzorgt namens ProRail de uitvoeringsbe-

geleiding en backoffice, Max Bögl is hoofduitvoerder en verantwoor-delijk voor het detailontwerp. De staalproductie vindt in onderaan-neming in Duitsland plaats, met de uitdrukkelijke vermelding dat het meetplan uitgaat van een afwijking van maximaal 1 cm. Niet per bouw-deel, maar voor het gehele ontwerp. De afwijkingen voor de buitenzijde van de elementen is maximaal 4-6 mm, zodat de delen goed aanslui-ten en er geen sprongen in het aanzicht ontstaan. De toegestane afwijking van de individuele platen in scheefstand is maximaal 2-3 mm, teneinde de 4-6 mm te kunnen 

behalen. Het buigwerk gebeurt door Otto Klostermann GmbH, Castrop Rauxel, dat beschikt over de grootst mogelijke drukpersen om de ronde vormen te verkrijgen. In de combi-natie van de vormgeving, variëren-de radius en plaatdikte tot wel 50 mm, en de lengte en breedte van de platen, wordt de technische grens opgezocht, aldus de engineering. Om te zorgen dat de verschillende ellipsen goed op elkaar aansluiten, wordt bij het snijden van de platen een ongebruikelijke weg gevolgd: ze worden voor het buigen in de juiste afmetingen gesneden. Daar waar de plaat taps toeloopt en in een 

‘scherpe punt’ eindigt, kan de plaat echter niet altijd vooraf volledig gesneden worden – omdat hier dan afwijkingen buiten de maximale toleranties kunnen ontstaan. Deze delen worden nagesneden. De brug wordt in juli ingevaren en in oktober in gebruik genomen. Het project is onderdeel van het programma van Rijkswaterstaat en de provincies Friesland en Groningen om de vaar-weg Lemmer-Delfzijl te verbeteren; door verbreding en verdieping wordt de vaarweg vlot en veilig voor schepen van CEMT-klasse Va, vier-laagse containervaart en beperkt duwbaksvaart.
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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 comapny team Brd

1 ir. Paul van deelen Constructief en architectonisch ontwerp 4

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

5 william Borgstein Coating voorgelakte staalplaat tata Steel (Colorcoat) 4

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
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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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Technische gegevens
Hoofdafmetingen vloeroppervlak 2x35 m2, inhoud 210 m3, bruto verdiepinghoogte 3,07 m • Profielen kolommen 100x100x5, 

dakrand UNP 200, vloerrandiggers UNP 220, vloerkokers 80x80x5, verbindingsbuizen ∅ 76,1x5, windverbanden 8x60 mm • 

Staalverbruik 2500 kg

begane grond oud

begane grond nieuw

doorsnede bestaand-nieuw

1e verdieping oud

1e verdieping nieuw



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
Engineeringcompany 2283
Architect agency 847
Steelconstruction 574
Students 349

Government
Town                  212
Province              48
National               36

296

Contractors 227
Producers 182
Tekenbureau 136
Teachers 86
Steel Supplier 85
Project developer 78
Housing Association 41
Branche Organization 24
Else 116
total subscribers 5.324

functon subscrib

Engineer 1.368
Director 1.266
Project leader 781
Architect 514

Student 349
Manager 247
(Architectural) Advisor 243
Architectural employee 139
Documentalist 86
Teacher 86
Admin/Marketing/Sales 61
Policy Officer 48
Draftsman 47
Else 89
total subscribers 5.324

education subscrib
Universiteit / HBO 4.903
MBO 421

decision maker subscrib
yes 2.342
advise 1.757
no 1.225

total subscribtions 18.102

receiver
total readers
average readers
total subscribers
total readers

1
2,4
3,4

5.324
18.102

+

x

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

Title Bouwen met Staal (Building with Steel)
Subtitle Magazine on steel and steel structures
Publisher Bouwen met Staal

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

Edition 5.500 (5.324 subscribers + extra)
Appearance 6x per year
Design Banee Design, Rotterdam

ad booking and material

advertisement
exploitation

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

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

78% is involved in the decision 
on investments



pUBLicatiOn dateS and RateS

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
supplying (color) material without proper (color) drop test beyond the responsibility of Building with Steel.

remaining

Cover inside 15% addition
Backcover 25% addition
Insert On request
Conditions In accordance with the 

terms and conditions of the 
Rules for the Advertising-
being of ROTA

page vertical horizontal

1/1 page 210 x 297 mm (*)

1/2 page 91 x 267 mm 186 x 132 mm

1/4 page 91 x 132 mm 186 x 65 mm

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.

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

•         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

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

PROFIS ENGINEERING
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T  +31 (0)71-5418923   E  info@dutchengineering.nl   W  dutchengineering.nl

Staalplaat-betonvloeren
 Onderdeel van uitdagingen

Ontwerpprogramma op onze website 

www.dutchengineering.nl
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OPPERVLAKTEMINIMALIST 
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.

Hoge temperatuur verzinken

Vanaf het voorjaar 2017 

ook in Mook.

25µ - 80µ

W W W . W Y L I . N L

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

Alle windverbanden met een 
handomdraai op spanning

Voordeel staalbouwer: snellere montage en 
geen faalkosten of namontage.

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

TOOLS:

• machines op topniveau

• ruim 80 jaar ervaring

• installaties op maat

• meedenken en oplossen

• hoge servicegraad

• personal Touch

• één bedrijf voor advies,
levering en service 

• continu zoekend
naar vernieuwing

George Kaars Sijpesteijn
Directeur
Tel: +31 6 28 90 94 00

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

STAALBOUW OP 
DIRECTIE-NIVEAU

ad-Kaltenbach-91x132mm_02.indd   1 03-03-17   15:07

(*) note: exclusive 3 mm bleed all around


