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ONZE ROL
Het delen van waardevolle kennis over de technologie en uitvoering van beton is essentieel om 
een goede kwaliteit van de bouw in Nederland te waarborgen. Professionals moeten de laatste 
regelgeving kennen, op de hoogte zijn van trends en ontwikkelingen en geïnspireerd raken door 
slimme praktijkoplossingen en bijzondere uitvoeringstechnieken bij andere projecten. Dit doen 
we bij Betoniek en zo helpen we mensen binnen de uitvoering of productie van beton beter te 
worden in hun vak. 

Betoniek
• Bereikt en verbindt de uitvoering, technologie en leverancier.
• Biedt content, geschreven door experts binnen de markt.
• Heeft een objectieve en kundige redactie die de kwaliteit van de kennis bewaakt.
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JacquEs LiNssEN
Uitgever en  
vakredacteUr Beton

GRAAG WERK IK SAMEN MET JOU AAN EERLIJKE MEDIAPRODUCTEN MET 

INHOUD, DIE BIJDRAGEN AAN VERANTWOORD GEBRUIK VAN BETON. 

DIT DOE IK MET KENNIS VAN ZOWEL TECHNIEK ALS COMMUNICATIE, 

RUIME REDACTIONELE ERVARING, EEN KRITISCHE BLIK EN VOORAL VEEL 

ENTHOUSIASME!

E j.linssen@aeneas.nl
T 073 205 10 22

cOEN smEts
commUnity en content 
manager Beton

IK BEN HET AANSPREEKPUNT VOOR DE LEDEN EN PARTNERS VAN HET 

KENNISPLATfORM Cement EN Betoniek. VOORTDUREND ZOEK IK DE 

UITDAGING OM DE WENSEN VAN ONZE LEDEN EN PARTNERS DOOR TE 

VOEREN IN ONZE BEDRIJfSPROCESSEN EN PRODUCTUITINGEN, DIT IN 

GOED OVERLEG MET DE VAKREDACTEUR. IK HAAL MIJN PLEZIER UIT DE 

COMBINATIE VAN DENKEN EN DOEN. 

E c.smets@aeneas.nl
T 06 10 70 57 80

LEO NiJs
e-commerce

MIJN TAAK IS BEDRIJVEN IN DE BETON- EN BOUWBRANCHE VERDER TE 

HELPEN. HOE KUNNEN WE OPTIMAAL GEBRUIK MAKEN VAN ONZE GOEDE 

MERKNAMEN? MIJN SPECIALISATIE IS E-COMMERCE. IK DENK GRAAG MET 

JE MEE HOE WIJ JOU MET ONZE MEDIA VERDER KUNNEN HELPEN. 

E l.nijs@aeneas.nl
T 073 205 10 26

OvER BEtONiEk
Wij maken Betoniek met en voor professionals die werken met beton. Vakmensen bij bouwbedrijven, toeleverende industrie, adviesbureaus, onderzoeksinstellingen, overheden en het onderwijs gebruiken 
de kennis om nog beter te worden in hun vak. Die kennis delen we via ons online platform en 8x per jaar via een gedrukt vakblad (Betoniek Vakblad en Betoniek Standaard). Waarbij Betoniek Standaard elke 
editie een verdiepingsslag geeft op een aspect van beton. De zeer deskundige redactie, bestaande uit specialisten uit de markt, zorgt ervoor dat het betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige kennis bevat. 
Betoniek Standaard fungeert daardoor als naslagwerk en is daardoor blijvend van waarde. Vele leden bewaren ze dan ook in de daarvoor bedoelde Betoniek Verzamelband.
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ONZE PaRtNERs



M E D I A K I T  B E T o n I E K  2 0 2 2 5

PaRtNER WORDEN
Indien je vaker adverteert via Betoniek, of graag meer exposure geniet, dan is een partnerschap 
zeer interessant. Hiermee ondersteun je de kennisuitwisseling en krijg je tegelijktijdig een hoge 
korting op uitingen binnen ons kennisnetwerk.

Binnen ons kennisnetwerk kun je kiezen uit twee vormen van het partnerschap. Partners krijgen 
in beide gevallen eenvoudig en goedkoop toegang tot onze content. 

Het kennispartnerschap kost € 1.650,- en is met name bedoeld voor professionals die werken met 
beton en die, net als Betoniek, belang hebben bij het vastleggen en delen van kennis over beton. 
Het commercieel partnerschap kost € 2.100,- en is met name bedoeld voor bedrijven die kennis 
over hun diensten of producten willen delen met de doelgroep van Betoniek.

 

Benieuwd naar de opties?
Neem contact op met Coen Smets.
E c.smets@aeneas.nl
T 06 10 70 57 80

DAARNAAST ONTVANG je BIj eeN PARTNeRSCHAP 
OOK De VOLGeNDe VOORDeLeN
•	 Ondersteunen kennisplatform Betoniek.
•	 Aanwezigheid bij jaarlijks partneroverleg en daarmee de mogelijkheid tot het leveren van 

een bijdrage aan de invulling van Betoniek.
•	 75% korting op de lidmaatschappen / licenties.
•	 25% korting op de advertentietarieven en extra gesponsorde berichten.
•	 Journalistieke uitwerking van artikelen (meerprijs vanaf € 600).
•	 Mogelijkheid tot organiseren en hosten van events (meerprijs in overleg).
•	 Gratis plaatsen van vacatures op online vacaturepagina.
•	 Naamsvermelding incl. logo in het vakblad, op Betoniek.nl en in nieuwsbrief.
•	 Per toerbeurt uitgelicht in de nieuwsbrief.
•	 Pro-actieve rol redactie met betrekking tot plaatsing partnernieuws.
•	 Eigen profiel op Betoniek.nl, bedoeld voor bijvoorbeeld bedrijfsinformatie of eigen content.
•	 Rechtstreekse verwijzing in artikelen naar je partnerpagina als jouw bedrijf in het artikel 

genoemd wordt.
•	 Aanbieden artikelen en nieuwsberichten ter publicatie. Besluit of deze worden geplaatst 

en inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de redactie.
•	 Gratis toegang voor relaties tot door medewerkers geschreven artikelen op Betoniek.nl
•	 Exclusieve partnernieuwsbrief met informatie over de activiteiten, planning en invulling.
exclusief voor commercieel partnerschap:
•	 1x per jaar gesponsord bericht t.w. € 1.860 (dit bestaat uit online artikel, verwijzing vanuit 

het vakblad naar het online artikel, koppeling artikel naar je partnerpagina, plaatsing 
artikel in online ’commercieel archief ’ en verwijzing in digitale nieuwsbrief ).
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BEREik
doelgroepen
Betoniek is hét platform over uitvoering en technologie van beton. Wij richten ons met name op de toeleverende industrie, bouwbedrijven,  
adviesbureaus en het onderwijs. Daarnaast is Betoniek ook interessant voor onderzoeksinstellingen en overheden,  
omdat wij ons richten op zowel de huidige als de toekomstige professionals.
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BEREik
cijfers
Het kennisplatform Betoniek bestaat onder andere uit een website, een nieuwsbrief en maar liefst 2 printversies:  
Betoniek Standaard en Betoniek Vakblad. Via  deze kanalen bereiken wij onze doelgroep.  
Hieronder een overzicht van ons bereik via de diverse media.
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OPLagE Betoniek vakBLaD
+/- 800

LEDEN BEtONiEk ONLiNE
+/- 2.500

WEBsitEBEZOEk
+/- 30.000 uNiEkE BEZOEkERs PER JaaR
+/- 102.000 PagiNaWEERgavEN PER JaaR

LEDEN NiEuWsBRiEf 
+/-  3.400
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oplosbare componenten (nitraat, ammonium en fosfaat) is uitgevoerd met behulp van ionenuitwisselingschro-matografie (IC).

Het wateropnemend en watervasthou-dend vermogen van het beton is onder-zocht door een schijf van 50 mm van een boorkern 24 uur te drogen in een geventileerde droogstoof bij 37 °C, te 

wegen, 24 uur onder water te bewaren en vervolgens weer 24 uur te drogen bij 37 °C. Bij de tweede droging werd het gewicht bepaald na 0, 1, 2, 4, 8 en 24 uur. Deze werkwijze leverde diverse parameters op die betrekking hebben op het vochtgedrag van het beton, zowel in de randzone als voor het die-pergelegen beton. In het vervolg van dit artikel gaat het vooral over de water-afgifte na 24 uur, dus de hoeveelheid water die het beton verliest gedurende 24 uur drogen.

Resultaten
Het voert in dit artikel te ver om alle onderzochte mogelijke relaties tussen beton, omstandigheden, mosaangroei en aantasting te behandelen. We beper-ken ons daarom tot de relatie tussen waterafgifte van het beton en opgetre-den mosgroei, aantasting van het beton en opgetreden mosgroei en enkele ove-rige waarnemingen.

Waterafgifte
Op alle 7 A-locaties (dus de locaties met identieke omgevingscondities aan weerszijden van de knip) is de wateraf-gifte (maat voor de porositeit en de per-meabiliteit) in de randzone aan de met mos begroeide zijde (X) groter dan aan 

de niet met mos begroeide zijde (Y). In figuur 3 [4] is dit weergegeven door voor de A-locaties de X- en Y-resultaten per locatie met elkaar te verbinden. Het verschil in waterafgifte blijkt dus bepa-lend voor het wel of niet ontstaan van mosaangroei. Uit figuur 3 blijkt ook dat het hierbij niet gaat om het absolute niveau van de waterafgifte, maar uitslui-tend om het relatieve verschil tussen de X- en Y-zijde. Er is immers geen absolute relatie gevonden tussen waterafgifte en mosaangroei. Dit kan worden verklaard uit het gegeven dat er ook tal van andere factoren een rol spelen bij de mosaangroei, zoals de mate van zonin-straling (beschutte plaatsen blijven lan-ger vochtig en zullen daardoor eerder begroeien) en de beschikbaarheid van voedingsstoffen. Duidelijk is wel dat de waterafgifte, en dus de porositeit en permeabiliteit van het beton, een bepa-lende factor is bij mosaangroei.De in de randzone bij de A-locaties gevonden verschillen in waterafgifte tussen X en Y zijn echter niet terugge-vonden bij het kernbeton (fig. 4). Slechts bij één locatie zien we bij de niet met mos begroeide zijde (Y) wel een iets lagere waterafgifte, maar bij deze locatie is er een afwijkende betonkwali-teit toegepast.

Leden Onderzoekscommissie  Betonaantasting
De onderzoekscommissie bestond uit de volgende leden:•  Paul Oortwijn (Oortwijn-Consult; onafhankelijk voorzitter)
•  Jeannette van den Bos (BAM)•  Klaas van Breugel (TU Delft; wetenschappelijke toetsing)•  Leo Dekker (Mebin)

•  Henriëtte Dikmans (Cugla)•  Hans Galjaard (VolkerInfra)•  Bart Hendrix (Rijkswaterstaat; mede namens ProRail)•  Aad van der Horst (TU Delft; wetenschappelijke toetsing)
•  Ad van Leest (CROW; secretaris vanaf 2018)•  Marc Ottelé (Heijmans)
•  Angelo Sarabèr (Vliegasunie)•  Edwin Vermeulen (Cement&BetonCentrum)•  Laurens Sparrius (BLWG; bryoloog)•  Henk Jonkers (TU Delft; bioloog)•  Cindy Vissering (Betonhuis; secretaris/rapporteur SBRCUR-net / CROW)

•  Hans de Vries (Rijkswaterstaat; mede namens ProRail)
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Voorbeeld van een 
kniplocatie. Aan de 
bovenzijde is er sprake 
van mosgroei. Aan de 
onderzijde is er wel 
sprake van een vervuild oppervlak (biofilm), 
maar is er geen mos-
groei
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Bij de B-locaties zien we geen structu-reel verschil in waterafgifte tussen de X- en de Y-zijde. Het ontstaan van een knip is bij deze locaties verklaarbaar uit een verschil in omgevingscondities, zoals de aanwezigheid van remmende stoffen (zink en zout) of de afwezigheid van water. We kunnen hieruit ook conclude-ren dat de relatief hoge waterafgifte van de met mos begroeide zijde bij de A-locaties niet veroorzaakt is door het mos.

Bij een aantal monsters is op basis van microscopisch onderzoek vastgesteld dat het toegepaste bindmiddel een combinatie is van hoogovencement (waarschijnlijk CEM III/B) en vliegas. De resultaten van deze monsters zijn in figuur 3 en 4 roodgemarkeerd. Van deze monsters is de waterafgifte in de randzone opvallend hoog, terwijl de waterafgifte van het kernbeton verge-lijkbaar is met de monsters zonder vliegas. De porositeit/permeabiliteit bij deze monsters is dus hoger. Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk. Ten eerste zijn deze mengsels, vanwege de trage sterkte-ontwikkeling, extra afhan-kelijk van een effectieve nabehandeling voor het realiseren van een dichte rand-zone. Daarnaast zijn deze specifieke mengsels, door het lage klinkergehalte, gevoeliger voor carbonatatie [3]. Door de lagere kalkbuffer reageert niet alleen de calciumhydroxide maar ook de cal-cium in de CSH-gel, de belangrijkste component van de cementsteen, met CO2. De CSH-gel wordt hierdoor lang-zaam omgezet in een soort silicagel, die poreuzer en zwakker is dan de oor-spronkelijke CSH-gel. Omdat de water-afgifte van deze mengsels in de rand-zone ook aan de Y-zijde relatief hoog zijn, lijkt dit mechanisme een belang-rijke rol te spelen.

Aantasting
Bij 9 van de 12 kniplocaties was de met mos begroeide zijde meer aangetast dan de niet met mos begroeide zijde. Bij 2 locaties is er geen verschil gecon-stateerd en bij 1 locatie was de met mos begroeide zijde juist minder aangetast. 

Mosaangroei lijkt aantasting dus te ver-snellen. Dit kan verklaard worden door het gegeven dat mossen het betonop-pervlak langer vochtig zullen houden, waarmee er meer kans is op aantasting als gevolg van vorst-dooiwisselingen.Een aantasting door de inwerking van door micro-organismen geproduceerde zuren kon niet worden aangetoond, maar hier is ook niet gericht onderzoek naar verricht.
Uit figuur 3 blijkt dat vooral het abso-lute niveau van de waterafgifte bepa-lend is voor de mate van aantasting 

(vergelijk het linker- en rechterdeel van de grafiek).

Overige waarnemingenEr is geen relatie gevonden tussen de hoeveelheid mosgroei en het bouwjaar van de constructie (fig. 5). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er relatief weinig oude constructies zijn onder-zocht, zodat een relatie niet kan wor-den uitgesloten.
Er is eveneens geen relatie gevonden tussen mosaangroei en (groeirem-mende of groeibevorderende) stoffen in 
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Relatie tussen waterafgifte van de randzone (maat voor porositeit en permeabiliteit), mosaangroei 

en aantasting. Bij de beoordeling van de aantasting is geen rekening gehouden met de betonkwa-

liteit maar uitsluitend met de ouderdom van het beton [4]. 
Voor de A-locaties (identieke omgevingscondities) zijn per locatie de resultaten voor X (bemoste 

zijde) en Y (niet-bemoste zijde) met elkaar verbonden

4  
Relatie tussen waterafgifte van het kernbeton (maat voor porositeit en permeabiliteit), mosaan-

groei en aantasting. Bij de beoordeling van de aantasting is geen rekening gehouden met de beton-

kwaliteit maar uitsluitend met de ouderdom van het beton. 
Voor de A-locaties (identieke omgevingscondities) zijn per locatie de resultaten voor X (bemoste 

zijde) en Y (niet-bemoste zijde) met elkaar verbonden
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In 2015 is door Rijkswaterstaat, ProRail, de grote GWW-aanne-
mers en de cement- en betonindustrie besloten om gezamenlijk 
onderzoek te verrichten naar de oorzaken van mosaangroei op 
beton, en naar de relatie tussen mosaangroei en betonaantas-
ting. De eigenschappen van het betonoppervlak blijken hierbij 
een grote rol te spelen. In dit artikel worden de belangrijkste 
bevindingen weergegeven.

Opzet onderzoek
Voor uitvoering van dit onderzoek werd een onderzoekscommissie gevormd met vertegenwoordigers van de eerder-genoemde partijen (Rijkswaterstaat, ProRail, de grote GWW-aannemers en de cement- en betonindustrie). De commissie is aangevuld met twee biolo-gen en twee hoogleraren van de TU Delft. De onderzoekscommissie heeft 

haar bevindingen vastgelegd in een rapport dat tijdens de Betondag op 17 november 2018 werd gepresenteerd en vrijgegeven. Het rapport kan worden gedownload vanaf de website van CROW.

De onderzoekscommissie heeft zich eerst uitvoerig verdiept in literatuur over het fenomeen biologische aan-

groei van beton, waaronder het in 2016 gepubliceerde rapport van Stutech over dit onderwerp [1, 2]. Op basis van deze literatuur en algemene beschouwingen zijn hypotheses opgesteld die aangroei en aantasting zouden kunnen verklaren. Vervolgens is een lijst van te onderzoe-ken aspecten vastgesteld. Voor dit ver-kennend onderzoek zijn zogenoemde kniplocaties geselecteerd: locaties waar-bij er op het betonoppervlak een scherpe scheiding is tussen wel en niet met mos begroeid beton (foto 2). De locaties zijn zo gekozen dat er sprake is van spreiding in regio’s, ouderdom, ori-entatie en type knipsituatie.

In totaal zijn bij 15 locaties in Neder-land kernen uit betonconstructies geboord, waarbij er bij 12 locaties sprake was van een knip en aan weers-zijden van de knip is geboord. Bij één van de drie locaties zonder knip zijn 

Resultaten onderzoek oorzaken mosaangroei 
en relatie tussen mosaangroei en betonaantastingMosaangroei en betonaantasting

auteurs  dr.ing. Angelo Sarabèr MSc, ir. Edwin Vermeulen MBA Betonhuis
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ook op twee plaatsen kernen geboord, zodat het totaal aantal monsters 28 bedroeg.

Bij de analyse van de resultaten zijn de locaties als volgt ingedeeld:• A-locatie
  een knip onder identieke omgevings-condities (7 locaties);
• B-locatie
   een knip waarbij er verschil is in omgevingscondities tussen de met mos begroeide zijde en de niet met mos begroeide zijde. Het gaat hierbij om remmende factoren aan de niet met mos begroeide zijden: uitloging van zware metalen als zink afkomstig van een hek, het ontbreken van vocht of de aanwezigheid van dooizouten (5 locaties);

• C-locatie
  geen mosaangroei (geen knip; 3 locaties).

Bij de kniplocaties is het monster van de met mos begroeide zijde aangeduid met X en de niet met mos begroeide zijde met Y.

Het onderzoek bij de kniplocaties is, met ruim 200 parameters per monster, zeer uitvoerig geweest. Desalniettemin betreft het hier nadrukkelijk slechts een verkennend onderzoek. Bij mosaan-groei spelen zeer veel parameters een rol. Relevante aspecten, zoals de beton-samenstelling en de uitvoeringscondi-ties, kunnen achteraf niet goed vastge-steld worden. Daarnaast betreft het onderzoek een momentopname, terwijl de aangroei een proces is dat zich over jaren uitstrekt. Zo moet ook worden bedacht dat een nu zichtbare knip over enkele jaren wel eens niet meer zicht-baar zou kunnen zijn, doordat op ter-mijn de niet met mos begroeide zijde ook begroeid zou kunnen raken.

Inhoud onderzoek
De mossen en boorkernen zijn in labo-ratoria onderzocht. Dit onderzoek bestond met name uit de volgende onderdelen:

1  Bepaling van de chemische samen-stelling van de aangetroffen mossen. Doel hiervan was te bekijken of en in welke mate voedingsstoffen en meta-len vanuit het beton of de omgeving in de mossen terechtkomen.2  Bepaling van de chemische en mine-ralogische samenstelling van het beton, zowel aan het oppervlak als van het diepergelegen beton.3  Bepaling van het wateropnemend en het watervasthoudend vermogen van het beton, zowel van de randzone (0-50 mm) als van het diepergelegen beton (100-150 mm onder het beto-noppervlak). Dit is een maat voor de porositeit en permeabiliteit van het beton.
4  Microscopisch onderzoek van zowel de randzone als het diepergelegen beton.

De onderzoeken zijn uitgevoerd door B-WARE (1), TCKI (2 en 3), PELCON (4) en TU Delft (4). In aanvulling hierop is 

door een groep experts bij alle locaties, zowel voor de met mos begroeide zijde (X) als voor de niet met mos begroeide zijde (Y), de mate van aantasting visueel beoordeeld. Hierbij is beoordeeld of er sprake is van meer of minder aantasting in vergelijking met wat gebruikelijk mag worden verwacht voor een betoncon-structie met betreffende ouderdom. Er is hierbij overigens geen rekening gehouden met de toegepaste beton-kwaliteit (sterkteklasse/milieuklasse), omdat hiervan in veel gevallen geen betrouwbare gegevens achterhaald konden worden.

Alle onderzoeksresultaten samen vor-men een omvangrijke matrix van 28 monsters en ruim 200 parameters. Voor de analyse van deze omvangrijke data-base heeft de onderzoekscommissie zich laten assisteren door een data-ana-list (Nynke ter Heide van Vidabo).

De grote hoeveelheid parameters in verhouding tot het aantal locaties bracht het risico met zich mee dat er correlaties gevonden zouden worden zonder daadwerkelijk causaal verband. Hiermee is echter rekening gehouden, onder andere door bij een correlatie steeds te kijken naar vergelijkbare para-meters waarvoor ook een correlatie ver-wacht zou mogen worden.

De chemische samenstelling van de mossen, grondig ontdaan van eventu-ele cementresten, is bepaald door mid-del van ICP. De gehalten aan koolstof en stikstof zijn bepaald middels verhitting en gasanalyse 
(CNS-analyseapparatuur).

De bepaling van de chemische samen-stelling van het beton is uitgevoerd door middel van zowel röntgenfluores-centie (XRF) als inductief gekoppeld plasma (ICP) na totaalontsluiting. De mineralogische samenstelling is bepaald met röntgendiffractie (XRD) en voor wat betreft het gehalte aan calci-umcarbonaat en calciumhydroxide ook met behulp van thermogravimetrische analyse (TGA). Bepaling van in water 

1 

Mosaangroei op en 
aantasting van beton. 
De zwarte laag is een 
biofilm, een verzame-
ling van bacteriën, 
algen en schimmels 
ingebed in een door 
deze micro-organis-
men geproduceerde 
slijmlaag. De aanwe-
zige mossen betreffen 
de gewone muisjesmos (grimmia pulvinata), 
een zeer algemeen 
voorkomende mos-
soort. Op de voorgrond is een gelige korstmos 
zichtbaar

Mosaangroei en betonaantasting

Verantwoording
Dit artikel is geschreven op persoon-lijke titel en is geen weergave of sa-menvatting van het rapport van de Onderzoekscommissie Betonaantas-ting en vertegenwoordigt ook niet de mening van alle leden van de onder-zoekscommissie.
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aDvERtEREN
online
Ben je op zoek naar veel websitetraffic? Onze online kanalen hebben een groot bereik en zijn daarmee een uitstekende keuze om je bedrijf  
en/of product onder de aandacht te brengen. Zo merken wij dat adverteren voor je event of vacature erg succesvol is op dit kanaal.
Graag adviseren wij je over de meest doeltreffende methode voor jouw product!
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*Alle prijzen zijn exclusief BTW en na eventuele bureaukorting

fuLL BaNNER BiJ aRtikEL
1140 x 140px
€ 750,- pm

fuLL BaNNER WEBsitE
1140 x 140px
€ 950,- pm

BaNNER iN NiEuWsBRiEf
600 x 180 px 
€ 550,-
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aDvERtEREN
vacatUreBank
Is jouw organisatie op zoek naar personeel en wil je dat onder de aandacht 
brengen bij de doelgroep van Betoniek? Dan is dit mogelijk met onze 
vacaturebank. Je plaatst je vacature bij ons 5 weken voor € 500, inclusief 1x in de 
vacaturenieuwsbrief. Voor onze partners is het plaatsen van een vacature gratis.

*Alle prijzen zijn exclusief BTW en na eventuele bureaukorting

vacatuREBaNk
€ 500,- per 5 weken

aDvERtEREN
linkedin
Sinds dit jaar kun je via ons een LinkedIn advertentie specifiek aan ons bereik 
laten zien.

Jouw boodschap wordt getoond op de tijdlijn van iedereen die tot het bereik van 
Betoniek behoort, en aan look a likes van onze doelgroep. Dit doen we 8 dagen 
lang. Gemiddeld levert dit tussen de 6.000 en 10.000 impressies op.

LiNkEDiN aDvERtENtiE 
commerciele content | € 550,- per 8 dgn
redactionele content | € 395,- per 8 dgn



aDvERtEREN
vakBlad
Een van de twee uitgaven in print, Betoniek Vakblad, verschijnt 4 keer per jaar en staat vol met actuele kennisinhoudelijke artikelen.  
Een advertentie in ons vakblad brengt jouw boodschap direct bij de juiste mensen onder de aandacht. Daarnaast geeft de naam van Betoniek  
je boodschap extra kracht mee. Wij adviseren je graag welke van de onderstaande opties het beste past bij jouw bedrijf. 
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1/1 PagiNa
225 x 297 mm (3 mm afl.)
1x € 1.750,-

1/2 PagiNa
192 x 130 mm (zonder afl.)  
1x € 1.125,-

1/4 PagiNa
97 x 130 mm (zonder afl.)
1x € 680,-

Toeslagen:
Voor de achterpagina gelden afwijkende tarieven
Tarieven voor een bijsluiter en/of meehechter op aanvraag.

Aanleveren:
Kleuren aanleveren in CMYK, geen RGB

Korting:
Partners ontvangen standaard 25% korting
Bij meerdere plaatsingen ontvang je staffelkorting
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WiL JiJ Dat JOuW BOODschaP 
stuDENtEN BEREikt? 

Wil jij dat jouw boodschap terecht komt bij WO of HBO studenten Bouwkunde 
of Civiele techniek? Dat kan via Cement. Studenten sluiten bij ons gratis een 
studentenlidmaatschap af om hun kennis te verhogen en op de hoogte te blijven 
van alle ontwikkelingen in onze branche. Daarnaast maken zij onder andere via 
Cement kennis met de constructeursbranche en komen zij graag in contact met 
jouw bedrijf. Wij nodigen je uit om hier ook gebruik van te maken. 

Denk hierbij aan alle (promotie)mogelijkheden die wij in deze mediakit noemen 
om jouw boodschap naar buiten te brengen en dan specifiek gericht aan studen-
ten, een direct mail gericht aan alleen onze studenten of het organiseren van 
speciale evenementen of projectbezoeken voor studenten. Wij kunnen je helpen 
met de promotie, de organisatie en/of de werving.

Afhankelijk van de inhoud van jouw wensen, bepalen wij samen met jou hier de 
investeringskosten voor. 

Interesse? Neem contact op met Coen Smets.
E c.smets@aeneas.nl
T 06 10 70 57 80



gEsPONsORD aRtikEL
Het is mogelijk om jouw product ook op een andere manier onder de aandacht te brengen binnen Betoniek. Namelijk door de gesponsorde berichten.
Hiermee plaatsen wij jouw verhaal, op onze kanalen. Uiteraard is dit in samenspraak met onze redactie. We hebben een menukaart voor je samengesteld. Jij bepaalt zelf welke middelen je wilt 
inzetten om jouw bericht bij onze doelgroep onder de aandacht te brengen. Heb je zelf geen tijd om een gesponsord bericht te schrijven? Geen probleem, onze tekstschrijvers doen dit graag voor je 
tegen een kleine meerprijs.?
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BasisPakkEt
vaNaf € 2.750,-€ 1.500,-
tOtaaLPakkEtHet basispakket bestaat uit:

•	 Online gesponsord bericht    € 600
•	 Samenvatting in het vakblad   € 300
•	 Kort bericht in de nieuwsbrief   € 300
•	 Vermelding op LinkedIn pagina Betoniek € 300

extra opties:
•	 LinkedIn advertentie campagne  € 395
•	 Journalistieke uitwerking door Betoniek € 800
•	 Maandbanner op website Betoniek € 555

Alle onderdelen zijn afzonderlijk in te zetten. Jij kiest 
de optie(s), die het beste bij je boodschap past.

Wil je alles tegelijk inzetten? Het basispakket met de 
genoemde opties? Dan betaal in plaats van € 3.250 
slechts € 2.750. Aan de hand van een (telefonisch) 
interview werken wij het bericht dan ook helemaal 
voor je uit.
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cONtENt maRkEtiNg
Het kennisplatform Betoniek heeft voor onze auteurs nog een extra dienst om hun artikel onder de 
aandacht te brengen en daarmee positieve aandacht voor het bedrijf te genereren.
Denk hierbij aan:
•	 Extra samenvatting van artikel
•	 Korte video van artikel
•	 Speciale link voor gratis toegang om te delen in eigen netwerk
•	 3x in plaats van 1x in de nieuwsbrief (artikel, video, samenvatting)
•	 Extra aandacht op social media
•	 Extra foto/blok op homepage van onze website
•	 10x extra print exemplaren (daarna € 6,25 per extra exemplaar)

OvERigE DiENstEN
Het kennisplatform Betoniek bevordert de kennisuitwisseling binnen onze branche op diverse 
manieren met diverse mediamiddelen. Naast het online platform en het vakblad staan wij altijd 
open voor andere mediamiddelen om vakkennis te verspreiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
(online) evenementen, beurzen en kennistafels. Wij organiseren onze eigen evenementen, maar 
wij kunnen ook voor jou een evenement of webinar organiseren. 

Daarnaast kun je ons zusterbedrijf Aeneas Connect inschakelen om jouw bedrijfs- of projectvideo 
te produceren, een tekst voor je uit te werken, om je eigen (online) kennistafel te organiseren of 
voor andere communicatiediensten. Wij gaan graag het gesprek met jou aan om ook jouw kennis 
uit te werken en visueel te maken.

Benieuwd naar nog meer mogelijkheden en de kosten? Neem contact op met Coen Smets.
E c.smets@aeneas.nl                      T 06 10 70 57 80
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aNDERE mERkEN

Voor lezers van Betoniek is het zeker de 
moeite waard om eens te kijken naar 
ons platform Cement. Waar Betoniek 
zich richt op de betonuitvoering 
en betontechnologie, richt Cement 
zich juist op de constructeur en 
constructies in de betonbouw. Cement 
publiceert uitgebreide technische 
artikelen over alle aspecten van 
het bouwen met beton in alle 
sectoren, met een speciale focus op 
constructies. Aan bod komen praktijk, 
theorie en onderzoek. Cement is een 
onafhankelijk platform, en zal voor 
alle Betoniek lezers een welkome 
aanvulling zijn op hun kennis.

Renda is een landelijk kennisnetwerk 
voor professionals in de sociale 
woningbouw.  Zij brengen 
opdrachtgevers, bouwbedrijven, 
onderhoudsbedrijven en andere 
renovatieprofessionals binnen de 
bestaande woningbouw bij elkaar om 
samen duurzamer en innovatiever te 
werk te gaan. Dat gebeurt langs de 
lijnen van kennismaken, kennis delen 
en samen kennis ontwikkelen, waarbij 
het persoonlijke contact centraal 
staat . Voor lezers van Betoniek die 
ook betrokken zijn bij het proces 
ná de bouw, is Renda een welkome 
aanvulling.

Energie+ is hét kennisnetwerk voor 
Energietransitie in de wijk. Met het 
verzamelen en delen van kennis, 
ervaringen en praktijkvoorbeelden 
draagt Energie+ bij aan bereiken van 
de doelen uit de Energie-agenda. In 
ons netwerk leest, hoort en deelt men 
kennis over het bereiken van deze 
doelstelling en de uitdagingen die we 
daarbij tegen (gaan) komen. Allerlei 
(lokale) initiatieven laten zien dat de 
participatie van burgers waarschijnlijk 
nog de grootste uitdaging is. Energie+ 
besteedt hieraan veel aandacht; 
volgt onderzoeken, trends en 
ontwikkelingen.

Bij Ruimte en Wonen bespreken wij 
maatschappelijke opgaven zoals de 
Energietransitie, Wonen, Land- en 
tuinbouw, Economie en Mobiliteit. Wij 
bespreken dit thematisch en dwars 
door alle ruimtelijke gebieden heen. 
Deze thema’s komen niet alleen in 
ons vakblad aan bod, maar Ruimte en 
Wonen is ook heel actief op het gebied 
van evenementen. Voorafgaand aan 
het verschijnen van elke uitgave 
houden we een livebijeenkomst. 
Elkaar ontmoeten en samen de 
discussie aangaan over de beste 
oplossingen/ innovaties, dat is waar 
Ruimte en Wonen voor staat.
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I n T E r E s s E ?
neem dan contact op met
cOEN smEts

E c.smets@aeneas.nl
T 06 10 70 57 80


