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Civiele Techniek is een onafhankelijk tijd-
schrift voor de civieltechnisch ingenieur, 

die werkzaam is in de grond,- weg- en 
waterbouw en verkeerskunde. Civiele 
Techniek geeft vakgerichte informatie 

over innovaties, infrastructurele projec-
ten, ontwikkelingen en trends die rele-

vant zijn voor het genoemde vakgebied.  
 
 

Het blad is opgericht in 1945 als on-
derdeel van Polytechnisch Tijdschrift. 

 
 

Uitgever: SJP Uitgevers 
Postbus 861 

4200 AW Gorinchem 
 

tel. +31 (0)183 66 08 08 
e-mail: info@civieletechniek.net 

 
www.civieletechniek.net 

 
Civiele Techniek is het platform voor kennis- en informatie-uitwisseling voor de 
GWW-sector, en dat heeft alles te maken met de kwaliteit van het bereik. Civiele Tech-
niek wordt gelezen door civieltechnische ingenieurs, technisch managers en beslissers, 
werkzaam in de grond-, weg-, en waterbouw en verkeerstechniek (bij onder meer 
ingenieurs-, en adviesbureaus en bouwbedrijven), overheid (Rijkswaterstaat, provincies, 
gemeenten en waterschappen) en studenten. 

Sinds medio 2012 verschijnt Civiele Techniek in digitale vorm op het intranet van 
Rijkswaterstaat, waarmee het het potentiële bereik zich uitstrekt tot alle Rijkswater-
staatmedewerkers.

 
Thema

Deadline
advertenties

 
Verschijnt

1/2 Water 
(Extra verspreid op de Aqua Nederland Vakbeurs  

en Rioleringsvakdagen Nederland)

 
13 januari

 
30 januari

3 Innovatie en Arbeidsmarktspecial 
(Extra verspreid onder laatstejaarsstudenten &  

Bedrijvendagen TU Delft)

5 maart 26 maart

4 Verkeer, Mobiliteit en de Openbare Ruimte 7 mei 28 mei

5/6 Duurzaam Bouwen en Klimaatadaptatie 23 juni 16 juli

7 Geotechniek& Ondergronds Bouwen 
(Extra verspreid op de Funderingsdag, de Betondag)

27 augustus 17 september

WBS Extra uitgave:  Waterbouwdagspecial 9 september 15 oktober

8 Tunnels & Bruggen 
(Extra verspreid op de InfraTech 2021) 

4 november 26 november

Thema´s 2020 

Advertenties (full colour)  
25% vroegboekkorting bij reserveren voor 1 januari!

Onafhankelijk vaktijdschrift voor de civieltechnische sector, 
grond,- weg,- en waterbouw, mobiliteit en verkeerskunde

Toeslagen (Prijzen zonder BTW en zonder 15 % bureaukorting)

Cover achterpagina € 250,-

Advertorial 75% van de advertentieprijs

Bijsluiters
(200x285 mm; max 150 gr.)

€ 695,-

Overige inserts Op aanvraag

1x 2x 3x 4x 5x 6x

1 p € 1.637,- € 1.571,- € 1.509,- € 1.443,- € 1.377,- € 1.326,-

1/2 p € 1.046,- € 1.015,- € 979,- € 943,- € 907,- € 877,-

1/4 p € 724,- € 709,- € 689,- € 672,- € 652,- € 635,-

2020

Banner website (per maand) € 250,-


