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Recent onderzoek bevestigt de positie die Stedebouw & Architectuur heeft opgebouwd in haar 30-jarig bestaan:
3 30.000 professionals inspireren elkaar via magazine, website, e-mailnieuwsbrieven en social media.
3 Lezers waarderen Stedebouw & Architectuur gemiddeld met een 7,8.
3 Van de lezers is 55% beslissingsbevoegd en heeft 45% een leidinggevende functie.
3 Bijna 70% ziet advertenties, product- en projectinformatie als waardevol instrument bij aankoopbeslissingen.

Sluit u ook aan als partner en presenteer u een jaar lang aan de doelgroep op basis van een programma dat we met en 
voor u samenstellen. Met inzet van social media, advertenties in print en online, branded content, etc. Of haak in op een 
van de zes thema’s en profiteer van exclusieve aandacht, maximaal bereik binnen de doelgroep en aanwezigheid in het 
magazine en de ondersteunende online activiteiten.
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MEDIAKIT 2017

Koploper in Stedebouw & Architectuur

Al meer dan drie decennia signaleert Stedebouw & Architectuur trends, kijkt vooruit, inspireert tot 
denken én zet aan tot actie. Lezers waarderen het magazine, de website en de e-mailnieuwsbrief en 
vinden elkaar via onze social media accounts op LinkedIn en Twitter.



 www.acquirepublishing.nl   038 4606384   info@acquirepublishing.nl   @AcquirePub   Facebook.com/AcquirePub

AL 30 JAAR OOG VOOR INNOVATIE
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Stedebouw & Architectuur signaleert trends, presenteert innovaties en analyseert de belangrijkste 
ontwikkelingen in het vakgebied voor u. Niet volgen, maar voorop lopen.

■  (Landschaps) Architecten

■  Projectontwikkelaars & Vastgoedbedrijven 

■ Woningbouwcorporaties en -verenigingen 

■ Bouw- en Aannemersbedrijven 

■ Gemeenten, Provincies en het Rijk 

■ Adviesbureaus 

■ Ingenieursbureaus 

■ Stedenbouwkundigen 

■ Toeleveranciers 

81% heeft minimaal HBO-niveau opleiding genoten

45% heeft een leidinggevende functie

55% is (deels) beslissingsbevoegd bij nieuwe aankopen of uitgaven

70%   ziet advertenties en productinformatie als waardevolle bronnen om zich te oriënteren of hun  
aankoopproces er op te baseren
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3 Stedebouw & Architectuur bespreekt jaarlijks zes thema’s via alle beschikbare mediakanalen.
3 Door middel van interviews, Expertpanels, projectanalyses en innovatiepagina’s en door het posten van LinkedIn-  
 discussies en tweets komen visies boven water, ontstaan nieuwe inzichten en krijgt de lezer concrete handvatten   
 voor het dagelijks werk.
3  Onze verslaggever Hans Fuchs signaleert trends en innovaties in het buitenland en maakt uiteraard de vertaalslag naar 

de Nederlandse situatie.
3  In de Hot Topic-artikelen gaat de redactie in op trends als klimaat, cradle to cradle, cocreatie, smart cities, BIM en 

meer.
3 Inspirerende columnisten geven hun mening en gaan in gesprek met de lezer via social media.

Lezers waarderen de inhoud gemiddeld met een 7,8 en besteden binnen een week na ontvangst van het magazine ge-
middeld 25 minuten aan elke editie. 

BEREIK UW DOELGROEP
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UW MARKETINGINSTRUMENT BIJ UITSTEK
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Stedebouw & Architectuur wordt écht gelezen door uw doelgroep. En dat maakt het tot een interessant 
en onderscheidend medium om uw communicatiedoelstellingen mee te realiseren. 

PRINT MOGELIJKHEDEN

Het magazine biedt diverse advertentiemogelijkheden waarmee u invulling kunt geven aan uw corporate-, product- of 
arbeidsmarktdoelstellingen.
 3 Advertenties als 1/1, 1/2 of 1/4 pagina
 3 Exclusieve coverposities
 3 Advertorials 
 3 Bijsluiters

DE PARADE

Elk magazine biedt ruimte aan toeleveranciers en dienstverleners om binnen het Parade concept hun best practices, 
inspirerende projecten of visies te presenteren. 

ONLINE MOGELIJKHEDEN

De website www.stedebouwarchitectuur.nl biedt diverse mogelijkheden om uw bekendheid te verhogen, leads te 
genereren of om uw organisatie en activiteiten te presenteren:
3 Rectanglebanner-positie op elke website-pagina
3 Advertorial banner of uit de nieuwsbrief
3 Bedrijfslidmaatschap PRO met onder meer een eigen bedrijfspagina, vermelding bij relevante artikelen en credits om  
 zelf artikelen te publiceren
3 Whitepapers om leads te genereren op basis van een kennisdocument

MEER DAN 30.000 MULTIMEDIAAL BEREIK

De oplage van Stedebouw & Architectuur Magazine is 7.000 exemplaren. De meeleesfactor is 3,2, waardoor het totale 
bereik van het magazine 22.400 groot is. Gecombineerd met het bereik van de website (10.000 uniek per maand) en de 
e-mailnieuwsbrief (oplage: 7.400) en de sociale media Twitter (600 volgers) en LinkedIn (2.100 leden) realiseert Stedebouw 
& Architectuur een marktdekkend bereik.

EXTRA BEREIK VIA STRATEGISCHE PARTNERSHIPS

Elk themanummer wordt in samenwerking met een deskundig hoofdredacteur samengesteld én naast de reguliere op-
lage ook verspreid op een of meerdere evenementen waar beslissers aanwezig zijn. Daarnaast wordt samenwerking via 
websites en e-mailnieuwsbrieven aangegaan om de bekendheid en verspreiding van elk themanummer te garanderen.
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SCHOLENBOUW

D
e Graaf gaat terug naar 2006. “Op een van 

onze zeven locaties wilden we af van het 

naaldvilt in verband met verschillende nadelen. 

Zo vergt naaldvilt veel onderhoud en vervuilt het 

gemakkelijk. Als er bijvoorbeeld een pak melk op valt, 

gaat dat er nooit helemaal uit. Bovendien gaat het na 

een tijdje ruiken. Een ander nadeel was dat het flinke 

slijtage vertoonde.”

Veel scholen kozen destijds nog voor linoleum, maar 

dat had weer een ander nadeel: “Dat kost veel geld 

om te onderhouden. Je moet elk jaar de waslaag eraf 

strippen en volgens een bepaald procedé opnieuw 

aanbrengen. Bovendien moet je de klas daarvoor 

eerst geheel leegruimen en vervolgens weer inhuizen. 

Als ik dan kijk naar de uren en kosten, zie ik dat het 

onderhoud in twintig jaar net zo veel kost als de 

oorspronkelijke aanschafprijs.”

Onderhoudsvriendelijk

Nadat hij op een andere school de toepassing had 

gezien, besloot De Graaf over te stappen op de vinyl-

vloerbekleding van Tarkett. “Wat me op dat moment 

met name aansprak was de onderhoudsvriendelijk-

heid. Je hebt eigenlijk voldoende aan water en vloei-

baar schoonmaakmiddel. Daar komt bij dat je niet 

zoals bij linoleum alles leeg hoeft te ruimen en hoeft 

in te huizen. Waarbij zich ook een risico op krassen 

en strepen voordoet, want de waslaag van lino-

leum is veel minder sterk dan de slijtlaag van vinyl. 

Bovendien is het esthetisch effect van zo’n nieuwe 

waslaag bij linoleum slechts van korte duur.” Er is 

ook een financieel voordeel: “Vinyl is iets duurder in 

aanschaf dan linoleum, maar over een periode van 

twintig jaar driekwart goedkoper in onderhoud.”

Verschillende dessins

Inmiddels is het product vinyl verder doorontwikkeld. 

Daarbij is niet alleen de levensduur verlengd, maar  

is er ook een breed scala aan dessins beschikbaar 

gekomen. De Graaf: “Met name de gevarieerde  

dessins hebben als extra voordeel dat eventuele kleine 

beschadigingen wegvallen in het dessin en dus amper 

zichtbaar zijn. Datzelfde geldt ook voor de twee 

soorten vervuiling: de visuele vervuiling – bijvoorbeeld 

papiersnippers – en de echte vervuiling zoals troep 

op de vloer. En dat is belangrijk omdat de vloer zo 

schoon en opgeruimd blijft ogen. En iedereen weet 

dat ‘schoon’ vooral een beleving is, gebaseerd op 

waarneming. De vloer is dan toch ook een van je 

visitekaartjes als school.”

De Graaf, die verantwoordelijk is voor in totaal zeven 

schoolgebouwen, besloot de gevarieerde vinyl-dessins 

toe te passen op vier andere locaties. “Je kunt het 

daarbij zo bont maken als je wilt.” Bovendien combi-

neren de dessins ook mooi met andere vloerkeuzes. 

“In een van de gebouwen hebben we in de gang 

keramiektegels met een natuursteenuitstraling liggen. 

Die zijn esthetisch prima te combineren met een van 

de vinyl-dessins.”

Als directeur van zeven schoolgebouwen moet De 

Graaf regelmatig productkeuzes maken. “Sommige 

keuzes vallen na een paar jaar tegen. Dat geldt echter 

niet voor vinyl. Als ik door een van de vijf school-

gebouwen met vinyl loop, ben ik nog even enthou-

siast als in het begin. Ik sta kortom nog honderd 

procent achter mijn keuze van destijds.”

SCH0LEN
BOUW
PARADE

TAPIFLEX EVOLUTION

De vinylcollectie Tapiflex Evolution 

van Tarkett is de nieuwste ontwik-

keling op het gebied van hetero-

geen vinyl vloerbekleding. Deze 

heeft verschillende voordelen:

• Kleuren en decors zijn op elkaar 

afgestemd voor een mooi  

interieurontwerp:  

Tapiflex Evolution biedt 

moderne patronen zoals 

Salt&Pepper, Spaghetti (speelse 

lijnen) of Draft, naast de al 

bekende designs zoals Sand, 

Spice, Candy en effen kleuren. 

Alle designs zijn verkrijgbaar in 

een compacte en een akoesti-

sche variant met gemeenschap-

pelijke kleuren in de totale 

collectie.

• Hygiëne: de TopClean XP 

PUR-versterkte toplaag maakt 

schoonmaken eenvoudig en 

efficiënt.

• Een gezonder binnenlucht-

klimaat: de VOC-emissies 

(uitstoot van vluchtige orga-

nische stoffen) zijn beneden 

het meetbare niveau (lager dan 

10 µg/m3).

i
Tarkett

Taxandriaweg 15

5142 PA Waalwijk

Tel. +31 416 685 491

info.nl@tarkett.com

www.tarkett.nl

ONDERHOUDSVRIENDELIJK 

EN NA TIEN JAAR NOG MOOI

NUTSBASISSCHOOL DE HOOGAKKER IN BREDA WILDE 

TIEN JAAR GELEDEN HET NAALDVILT VERVANGEN. 

SLIJTAGE EN REGELMATIG ONDERHOUD WAREN EEN 

DOORN IN HET OOG. DIRECTEUR FRANS-JOSEPH DE 

GRAAF KOOS DAAROM VOOR VINYL-VLOERBEKLEDING. 

“EEN KEUZE WAAR IK NOG ALTIJD 100 PROCENT 

ACHTER STA.”

Auteur: Peter Bekkering



 www.acquirepublishing.nl   038 4606384   info@acquirepublishing.nl   @AcquirePub   Facebook.com/AcquirePub

ALLES VOOR U OP EEN RIJ
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VERSCHIJNINGSTABEL 2017

Editie Thema Deadline advertenties Verschijningsdatum
1 Bouw & zorg

Bouwen voor de grijze golf is al enige jaren een relevante bouwop-
gave. De urgentie van de opgave is door recente wetgeving nog weer 
versterkt. Traditionele verzorgingstehuizen worden opgeheven; oude-
ren moeten langer zelfstandig thuis wonen. Dat betekent aanpassing 
van woningen en met name ook aanpassing van de openbare ruimte. 
Wat zijn de maatregelen en oplossingen die van belang zijn – en die 
werken – zodat ouderen langer thuis kunnen wonen?

3 februari 24 februari

2 Duurzaam Bouwen
Duurzaam bouwen is doorgedrongen in de brede bouwstroom. In 
nieuwbouw heeft duurzaam bouwen een vaste plaats verworven. De 
stap die gemaakt wordt is die naar ‘deep eco’. Circulaire economie 
dient zich aan. De uitdaging is nu vooral ook hoe deze ontwikkelingen 
te vertalen naar de bestaande voorraad? Actueel is ook de vraag: Hoe 
kunnen we versneld – met concepten – woningen en gebouwen bij de 
tijd brengen? In deze editie ook een special over Slimme Gezonde Stad 
(SGS) in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

27 april 28 april

Special Slimme Gezonde Stad

3 Brand/veiligheid
Brandveiligheid schuift steeds meer op naar brandpreventie. Het 
voorkomen van brand heeft prioriteit. De brandweer moet minder 
uitrukken. Wat zijn de gevolgen voor het ontwerpen van gebouwen? 
De nadruk op preventie is al veel langer aan de gang als het gaat om 
het voorkomen van inbraak in woningen. Hoe maak je gebouwen en 
woningen inbraakwerend? En  hoe zit het met de (sociale) veiligheid 

van de openbare ruimte? 

19 mei 9 juni

4 Gevels en Daken
Gevels en daken spelen doen nadrukkelijk mee in de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving. PV panelen op dak en gevel is een vast 
onderdeel. Tegelijkertijd klinkt – met het oog op klimaatadaptatie - 
steeds luider de roep om meer te gaan vergroenen in de gebouwde 
omgeving. Om piekbuien op te vangen en hittestress te reduceren. 
Het groene areaal op dak en gevel wordt daarom steeds groter. Dat 
kan zijn met eenvoudige mos-sedum daken tot wat meer complexe 

oplossingen zoals rooftop farming en plukbare gevels. 

16 juni 7 juli

5 Renovatie & Herstructurering
Met het oog op de noodzaak om de milieufootprint te beperken is be-
houd van de bestaande voorraad een belangrijk issue. In de slipstream 
daarvan is de vraag actueel hoe je gebouwen geschikt maakt voor de 
huidige vraag. Het gaat niet alleen om de upgrading van bestaande 
gebouwen – ook de openbare ruimte vraagt om aanpassing aan de 
huidige eisen. Welke ingrepen werken? Wat zijn de succesverhalen?

8 september 29 september

6 Scholenbouw
In de scholenbouwopgave is sprake van een transitie in het sociale 
domein; de rol van gemeenten verandert. Een tweede verandering is 
de verduurzamingsopgave die vanuit het energieakkoord wordt gesti-
muleerd en – deels in samenhang hiermee - de verbouwopgave van 
de bestaande voorraad. Hoe werken deze veranderingen door op het 
terrein van de scholenbouw? Kenmerkend voor deze veranderingen 
is de onderliggende roep om een meer integrale aanpak.

20 oktober 10 november

7 Innovatiecatalogus 24 november 15 december
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BEREIK

Oplage magazine: 7.000 exemplaren

Meeleesfactor: 3,2

Bereik magazine: 22.400

www.stedebouwarchitectuur.nl 10.000 unieke bezoekers per maand

Bereik e-mailnieuwsbrief: 7.400 e-mailnieuwsbrieven per week

Bereik @stedarch 600 volgers

Linkedin/Stedebouw & Architectuur 2.100 leden

TARIEVEN MAGAZINE

Magazine 1x 3x 6x

1/1 pagina €  2.215,- €   2.055,- €   1.900,-

1/2 pagina €  1.290,- €   1.160,- €   1.025,-

1/4 pagina €   775,- €   670,- €   565,-

Parade (2/1 pagina) €  1.540,- €   1.440,- nvt

TARIEVEN ONLINE

Advertorial e-mailnieuwsbrief €   490,- per plaatsing

Banner e-mailnieuwsbrief €   510,- per plaatsing

Rectangle banner €   410 per maand

Bedrijfslidmaatshap PRO €   425,- per jaar

Whitepapers €  1.540,- eenmalig

AANLEVERSPECIFICATIES MAGAZINE

Formaat Zetspiegel in mm Aflopend adverteren in mm

1/1 pagina 190 x 272 210 x 297  
(3 mm afsnede aan alle zijden toevoegen)

1/2 pagina  liggend 190 x 132 210 x 145 (+ 3 mm)

1/2 pagina staand 90 x 272 100 x 297 (+ 3 mm)

1/4 pagina staand 90 x 132 1/4 geen bladspiegel

1/4 pagina liggend 190 x 64 1/4 geen bladspiegel

Advertenties dienen aangeleverd te worden als certified-pdf, minimaal 300dpi

AANLEVERSPECIFICATIES ONLINE

Advertorials in  

de e-mailnieuwsbrief

De advertorial bestaat uit een titel van maximaal 45 tekens (incl. spaties), een bodytekst van maximaal 

360 tekens (incl spaties), een doorlinktekst van maximaal 45 tekens (incl. spaties), een afbeelding (gif 

of jpg van 264 x 150 pixels) en de link waar u naar toe wilt linken. 

Banner in  

de e-mailnieuwsbrief

De banner wordt in de e-mailnieuwsbrief geplaatst. U dient een afbeelding (125 x 95 pixels) en een url 

waar u naar toe wilt linken aan te leveren.

Rectangle Banner op  

de website

Voor de Rectangle banner dient u een gif-bestand aan te leveren van 336 x 280 pixels en maximaal 

30kb + url.

Leaderboard Voor de leaderboard dient u een gif-bestand of jpeg aan te leveren van 728 x 90 pixels en maximaal 

100kb + url.

Heeft u vragen over de aanleverspecificaties? Neem dan contact op met onze Traffic afdeling via traffic@acquiremedia.nl 
of bel 038-4606384.

ALLES VOOR U OP EEN RIJ
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MEER WETEN EN/OF RESERVEREN?

Neem dan contact op met een van de accountmanagers. Zij gaan graag met u in gesprek om op basis van doelstellingen 
en budget een maatwerk plan samen te stellen.

Esmeralda van Milgen Michiel Noordzij
esmeralda@acquirepublishing.nl michiel@acquirepublishing.nl

  www.acquirepublishing.nl  
  038 4606384 
  info@acquirepublishing.nl 
  @AcquirePub  

  Facebook.com/AcquirePub

JAARGANG 33 | NR. 4 | JULI 2016

WWW.STEDEBOUWARCHITECTUUR.NL

&

HOT TOPIC

08

28

43

THEMA GEVELS & DAKEN
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Uitsluitend werken met de beste materialen. 

Jarenlange ervaring met passie voor het vak. 

Zó ontstaat een schitterend eindresultaat.  

Al meer dan 36 jaar garandeert Wédéflex  

de allerhoogste kwaliteit. 

Dat kunnen we alleen door samen te werken 

met échte vak specialisten: Onze Wédéflex 

Established Dealers. Want door elkaar steeds 

opnieuw te inspireren en te versterken, zijn 

we in staat het beste nog beter te maken.

Wédéflex Duurzame Daksystemen  Zuid-Willemsvaart 14, Postbus 811, 5201 AV ’s-Hertogenbosch

Telefoon: 073 - 613 10 40, Fax: 073 - 614 62 46, E-mail: info@wedeflex.nl, Internet: www.wedeflex.nl

Making
the best 
better
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10 EXPERTPANEL OVER SCHOLENBOUW  16 OUDERS KNAPPEN 

SCHOOL OP IN AMSTERDAM  28 IKC DE ZEVEN ZEEËN ENERGIE- 

NEUTRAAL 38 VERGEET HET SCHOOLPLEIN NIET!  50 MARCO  

VAN ZANDWIJK MAAKT TOP TIEN IKC’S

THEMA 

MEER WETEN EN/OF RESERVEREN?


