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Doelgroep

TW informeert zijn lezers kwalitatief en actueel over de
nieuwste ontwikkelingen binnen alle ingenieursdisciplines.
Wij doen dit omdat we vinden dat ingenieurs en technici over
de grenzen van hun eigen vakgebied heen op de hoogte
moeten blijven van maatschappelijke en economische ontwikkelingen en de cruciale rol die techniek en wetenschap
daarbij spelen. Het accent ligt op nieuwe vindingen en innovatieve toepassingen. TW bevat interviews, opinie, analyses,
productnieuws en informatie over de arbeidsmarkt voor
technici. Daarnaast organiseert TW jaarlijks de congressen
‘Ingenieurs in Energietransitie’ en het ‘3i-Event’ over idea’s,
intellectual property & innovation. Recent startte TW de succesvolle podcast Techniek en Wetenschap in Perspectief.

TW events & Podcast
3i-Event (Ideas, IP & Innovation) September 2021, High
Tech Campus Eindhoven
Ca. 150 Technici, ondernemers en IP experts wisselen kennis
uit en netwerken over octrooien en ander vormen van
IP-bescherming
Ingenieurs in Energietransitie November 2021, Den Haag
Wetenschappers en ingenieurs delen inzichten,
onderzoeksresultaten en concrete projecten over klimaat en
energie.

Wij bedienen maatschappelijk betrokken ingenieurs en technici in alle ingenieursdisciplines. Onze lezers zijn geïnteresseerd in thema’s die in alle sectoren in de techniek actueel
zijn, zoals energietransitie, toenemende digitalisering en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De TW lezer heeft doorgaans een afgeronde technische of bèta-wetenschappelijke
opleiding, is trouw aan zijn werkgever maar is met een gezonde interval op zoek naar een nieuwe uitdaging en bevindt
zich dikwijls op posities waar besloten wordt over grote projecten of aanbestedingen. TW werkt samen met hogescholen, universiteiten en brancheverenigingen zoals NL
Ingenieurs. TW is met zijn events, de website, de digitale
nieuwsbrief, de podcast en de 23 print edities een ideaal
platform voor corporate uitingen en
arbeidsmarktcampagnes.

Multimediale campagne
TW biedt verschillende mogelijkheden om online en offline te
adverteren. Denk hierbij aan branded content, spreken op
een event of in een podcast, een aansprekende advertentie,
online bannering, een eigen rubriek in TW, online advertorials
op www.TW.nl en/of de nieuwsbrief. Deze mediakaart biedt u
een overzicht van de standaard mogelijkheden. Maatwerk is
uiteraard ook mogelijk. Onze media-adviseur helpt u graag
met het bepalen van een passende (multimediale)
campagne om uw marketingdoelstellingen te behalen.

Podcast: Techniek en Wetenschap in perspectief
Een deel van de TW interviews verschijnt als podcast.
Boeiende evergreen content die 2.000+ luisteraars bereikt,
gemiddelde luisterduur is 35 minuten. Vraag onze mediaadviseur naar unieke sponsorpakketten op dit medium.
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Kleine brug met
grote impact
de Wantijbrug worden

vervangen

In het najaar renoveert

Rijkswaterstaat
de Wantijbrug.
Dit project fungeert
als een pilot
voor grotere objecten.

ARMAND VAN
WIJCK
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brugdelen. Installaties de beweegbare
worden vernieuwd
en er wordt een
3B-bouwblok ontwikkeld:
een gloednieuwe
standaard voor
de bediening, besturing
en bewaking van
bruggen
’De Wantijbrug
is maar een kleine
brug,
maar eentje met
grote impact voor
Rijkswaterstaat’, vertelt
Silvia van Waardenburg, projectmanag
er van
Beweegbare Constructies het cluster
en verantwoordelijk voor de renovatiewer
kzaamheden.
De renovatie van
de brug fungeert
min of
meer als pilotproject.
‘We kunnen hier
dens het implementer
tijen van het 3B-bouwblok nog makkelijk
aanpassingen maken
het werkproces
in
en het bouwblok
zelf.
Daarna gaan we
het namelijk inpassen
veel grotere objecten,
in
te beginnen bij
de
Van Brienenoordb
rug. De gevolgen
van
een storing zijn
daar natuurlijk
vele malen
groter.’
3B-bouwblok
Het bouwblok is
een volledig uitgeruste
apparatuurkast
met hardware en
software.
Met standaardise
ring zal Rijkswatersta
bruggen, sluizen
at
en tunnels in de
toekomst
slimmer en efficiënter
en storingsvrij houden.bedienen, beheren
Siemens heeft het
3B-bouwblok in
De nieuwe vallen
opdracht van Rijkswaterop de Wantijbrug
verminderen het
staat ontworpen.
lawaai door passerende
‘We wilden het aan
vrachtwagens met
de
markt overlaten
vier tot acht decibel.
voor moeten per
om dit te ontwikkelen,
brug gespecialisee
maar uiteraard
rd zijn
in hoe ze eventuele
zijn we er nauw
onderdelen nu toch
storingen moeten
bij betrokaan het einde van
ken geweest. Zo
oplossen’, voegt
levensduur.
hebben
hun
voor al dit werk:
Van Waardenburg
werkt in de ontwerpfase’we veel samengewerktuigbouwers,
toe. ‘In
Nederland krijgen
elektrotechnici en ook ICT’ers.
, aldus Van Waaruiteindelijk ongeveer
denburg.
150 bruggen een
Geluidsdichte vallen
behoefte aan mensen We hebben
3B-bouwblok. Er
Het bouwblok is
zitten
die
wel zoveel verschillen
Zo ook de vallen
ontstaan
hebben met systeemintegrkennis en ervaring
in de bruggen dat
van de Wantijbrug.
terstaat wil uniformeren omdat Rijkswahet niet volledig
atie, want dat zijn
Die
zaken die veel meer
kunnen automatisere we veroorzaken veel geluidsoverla
en standaardise
ren. In het verleden
aandacht moeten
Maar er is een generiek
n.
st wanneer
er vrachtwagens
werden werkzaamhekrijgen door deze nieuwe
deel dat zo is
overheen rijden.
den aan een object
manier van werken.’
gemaakt dat het
Samen
met marktpartijen
uitbesteed aan steeds
Het is een heel andere
met een hefbrug
ontwikkelde Rijkswaweer andere opdrachtnem
of basculebrug om kan gaan
terstaat
dan dat Rijkswatersta manier van werken
daarom
ers.
zonder dat je aan
Er kwamen
een ander soort
hierdoor steeds
at in het verleden
standaardisatie
vallen die
het volume met
meer verschillen
deed. Zo zijn de
inboet.’
vier tot
in de
bediening, besturing
onderhoudsprojecten
Het bouwblok is
ceren. Op dit moment acht decibel reduen bewaking van
de Wantijbrug en
voor
een compleet nieuwe
bruggen, sluizen
zijn er proeven
alle
Van Brienenoordb
wikkeling in industriële
ontgeluidsmetingen
met
en tunnels. Dat
rug
bewust niet integraal
automatisering,
maakt het bestaande
voor de nieuwe
ook tijdrovender
uitbesteed, maar
vallen.
Wanneer ze bij
om mensen op te
uit nieuwe software
er verschillende
zijn
de Wantijbrug geplaatst
leiden
voor bijvoorbeeld
samen met
opdrachtnemers
een hoop servers
zijn, volgen er nieuwe
de verkeerscentr
die er
aan werken. In
en connectoren.
ales en
bedieningsfuncties.
waarnemingen om
plaats van één aannemersKortom:
alles wat er nodig
het effect ervan
‘En het gaat ook
groep per brugrenovati
is om
in de praktijk te
om
onderhoud. Onze
afsluitbomen, seinen, bijvoorbeeld
e – en daardoor
meten.
‘De vallen zijn nu
opdrachtnemers
brug waarschijnlij
per
vallen en camera’s
nog open, maar
daark een ander systeem
aan te sturen. Van
krijgen
een gesloten klep
kreeg
–
Waardenburg: ‘Onze
Siemens
aan de onderkant’,
nu de gelegenheid
huidige bruggen
legt
Van Waardenburg
RENOVATIEWERKZAAMHE
om
direct voor zeven
zitten vol met systeemuit.
bruggen
DEN
kasten. Mijn verwachting
geluidsabsorberende ‘Daarin zitten
WANTIJBRUG
ontwerpen. De aannemers het bouwblok te
is dat we die
stukken van schuimvrijwel allemaal
die
rubber
• Beide vallen vervangen
de
bruggen
waarop we een extra
renoveren, zullen
zullen weghalen.
door twee nieuwe
Dit om
de bouwblokken
plaat bevestiruimte te maken
gen. Hierdoor gaat
stalen vallen met
zelf
installeren. Zo krijgt
voor het bouwblok
geluiddempende
de val straks van
en
iedere brug dus
omdat we met een
onderbinnenin trillen, in
kant
hetzelfde, gestandaardi
nieuwe standaardise
plaats van aan de
seerde
ring
werken. Dat betekent
systeem. Van
buitenkant. Daarnaast
• Constructie versterken
Waardenburg: ‘Het
ook dat we de
is een dichte klep
eerste bouwblok
meeste brugonderde
aan de onderzijde
• Vervangen van alle
staat
inmiddels al gereed
len
ook beter voor de
installaties
in
Naast dat bijvoorbeeld moeten vervangen. zaamheid
duur• Vervangen en vernieuwen
Wanneer de Wantijbrugde fabriekshal.
en het onderhoud,
oude afsluitbomen
van verschildus er zitten
en seinen wellicht
en Van Brienennog meer voordelen
lende elementen,
oordbrug zijn gerenoveerd,
niet meer aansluitbaar
zoals audio, marifoon,
aan. Als blijkt dat
zijn op het nieuwe
zullen we het
succesvol is dan
video
dit
bouwblok gaan
bouwblok, moeten
zullen we het mogelijkertoepassen in andere
namelijk alle machines
we
wijs voor meerdere
• Vervangen van panamawielen
bruggen. Parallel volgen
opleveren volgens
bruggen gaan inzetten.
er eenzelfde soort
de nieuwste veiligheidsno
Het is kennis die
• Standaardsoftware
gestandaardiseerde
we binnen Rijkswaterrmen.’ De brugmaken voor bediening,
bouwblokken voor
gen krijgen dus
staat delen zodat
besturing en bewaking
renovaties van sluizen
een grondige aanpak,
de
ook andere teams
waarbij Rijkswatersta
en tunnels.
er hun
voordeel mee kunnen
• Nieuwe leuningen
werkenbij.rws.nl
at
op de brug aanbrengen
doen.’
volledig toekomstbest in één keer alles
Het delen van deze
• CE-markering aanbrengen
endig wil maken.
kennis is hard nodig,
Een prima moment
omdat de combinatie
• Testen
zo blijkt. Omdat
van
civieltechnisc
WERKEN
de
meeste bruggen
BIJ RIJKSWATER
werk met industriële
h
in de jaren
STAAT?
automatisering zeer
Voor meer informatie
zeventig zijn opgeleverd, zestig en
specialistisch is.
over werken bij
Van Waardenburg
zijn veel van de
Rijkswaterstaat en
: ‘We zijn
daarom nog steeds
vacatures kijk op
op zoek naar ingenieurs
werkenbij.rws.nl
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Twitter - volgers
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LinkedIn - connecties
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Kijk voorbij je eigen vakgebied

Verschijningsdata 2021 Print
Editie

Special

1 
2 

Industry 4.0

3
4 

Arbeidsmarkt & Opleiding

5
6 

Circulaire economie

7 

Deadline advertentiemateriaal

Verschijning

do. 14 januari

vr. 22 januari

do. 28 januari

vr. 5 februari

do. 11 februari

vr. 19 februari

do. 25 februari

vr. 5 maart

do. 11 maart

vr. 19 maart

do. 25 maart

vr. 2 april

do. 8 april

vr. 16 april

8 

Intellectueel Eigendom

wo. 21 april

vr. 30 april

9 

Vision & Robotics & Automation

wo. 12 mei

vr. 21 mei

10  Special R&D

do. 27 mei

vr. 4 juni

11 

do. 10 juni

vr. 18 juni

12  Ingenieursbureaus (+ Ingenieursbureaus Top 50)

do. 24 juni

vr. 2 juli

13 

do. 8 juli

vr. 16 juli

14 

do. 29 juli

vr. 6 augustus

15 

do. 26 augustus

vr. 3 september

16  Maritiem & Offshore

do. 9 september

vr. 17 september

17 

do. 23 september

vr. 1 oktober

18  Energie

do. 7 oktober

vr. 15 oktober

19 

do. 21 oktober

vr. 29 oktober

20  Carrière (+ Bèta Salarisonderzoek)

do. 4 november

vr. 12 november

21  Bouw / Civiel

do. 18 november

vr. 26 november

22 

do. 2 december

vr. 10 december

do. 16 december

vr. 24 december
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Visie 2022

In juli t/m september 2021 start TW een thematische reeks artikelen over Energietransitie. In opeenvolgende TW's publiceren we
spread artikelen over de onderwerpen energie en mobiliteit, CO2 opslag (CCS), warmtenetten, batterijtechnologie, aardgasloze
woonwijken en geothermi. U kunt deze serie artikelen in print en online sponsoren met een uniek sponsorpakket. Of aanhaken met
een unieke partnercontent aanbieding.

Adverteren Print
Formaat

Specificatie zetspiegel, b x h (mm)

Tarief €

2/1 pagina

550 x 390

13.350

1/1 pagina

266 x 390

7.650

1/2 pagina staand

131 x 390

4.600

1/2 pagina liggend

266 x 193

4.600

1/4 pagina staand

131 x 193

2.900

1/4 pagina liggend

266 x 94

2.900

1/8 pagina liggend

131 x 94

1.750

IM cover enkel

41 x 30

500

IM cover dubbel

86 x 30

950

IM voor pagina 2

85 x 47

1.750

IM voor pagina 3

176 x 97

2.850

Branded content*

+ 750 per pagina

Overige mogelijkheden

Op aanvraag

* Inclusief journalist , opmaak, offline en online plaatsen.
Bladspiegel: 290 x 420 mm. TW kent geen aflopende formaten. Materiaal a.u.b. op de zetspiegel aanleveren.

TW.nl & digitale nieuwsbrief
Maximaliseer uw exposure: gebruik onze website en de digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief wordt
wekelijks verstuurd, op dinsdag.

Adverteren digitale nieuwsbrief
Formaat

Specificatie

Tarief €

Banner

468 x 60 pixels

750

Partner Content

775

Advertorial

Afbeelding (200 pixels breed) en tekst (250 tekens)

750

Advertorial Premium (midden)

Afbeelding (350 pixels breed) en tekst (350 tekens)

850

● B
 annering
Uw full banner of medium rectangle wordt getoond op de
homepage en/of achterliggende pagina’s. Uw banner kan
getoond worden in een carrousel van maximaal 3 banners.

●  Branded Content
Met begeleiding van een van onze redacteuren kunt u online
en/of offline een onderbouwd verhaal plaatsen waarin u als
bedrijf uw content marketing naar een hoger niveau zult tillen.

Adverteren website
Formaat

Specificatie (pixels)

Tarief € per maand

Leaderboard Header*

728 x 90 en 468 x 60 en 320 x 50

1.025

Medium Rectangle

300 x 250

1.025

Partnercontent (digitaal)

2.500

* In het geval van een Leaderboard dient u een zogenaamde bannerset aan te leveren om te zorgen dat deze correct worden weergegeven op alle
apparaten. De 3 aan te leveren formaten: 728 x 90 / 468 x 60 / 320 x 50

Specificatie banners
Nieuwsbrief

Website

Bestandstype

jpg

animated gif, jpg, gif, html5, png

Kleurmodus

RGB

RGB

Resolutie

72 dpi

72 dpi

Maximaal formaat

99 kB

99 kB

Landingspagina

webadres opgeven

webadres opgeven

Aanleveren advertentiemateriaal

Vacatures ook op Betabanen

Voor het aanleveren van uw advertentiemateriaal gebruikt u
onze Ad|Portal. Vanuit de Ad|Portal ontvangt u een e-mail met
het verzoek om uw advertentiemateriaal aan te leveren. Let op:
deze e-mail kan soms in uw spam/ongewenste e-mail folder
terecht komen.
Advertentiemateriaal ten behoeve van online plaatsingen (website) levert u per mail aan bij trafficonline@archermedia.nl.

Heeft uw uiting een employer branding doelstelling? Dan is
het mogelijk om in overleg gratis vacatures te plaatsen op
www.BetaBanen.nl Plaatst u uw vacature op Betabanen.nl,
dan wordt deze meegenomen in de wekelijkse Betabanennieuwsbrief (op basis van uw profiel) én uw vacature wordt
getoond op TW.nl en in de nieuwsbrief van TW.nl.

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

Uitgeverij
Niantec
Enthovenplein 1
2521 DA Den Haag

Advertentie-exploitatie Niantec
Frits Dufifie
T: 06 - 41 949 649
E: frits.dufifie@niantec.eu

Directeur Leo Vogels: leo.vogels@niantec.eu

Aanleveren materiaal Afdeling Traffic
T: (088) 226 66 90
E: traffic@niantec.eu

Redactie:
Jan Spoelstra, Hoofdredacteur
T: 06 - 50 749 249
E: jan.spoelstra@niantec.eu

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw

Abonnementen
E: niantec@mijntijdschrift.com
T: (088) 226 66 22

