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HAVEN IS REGIONALE JOBMOTOR

Glück auf! Haven Duisburg is 300 jaar jong
DUISBURG Een rode loper door een containerpoort naar een speciaal gebouwde feesttent.
En die stond recht tegenover de ankerplaats
waar de geschiedenis van de 300 jaar ‘jonge’
haven begon: Ruhrort, nu deel van Duisburg,
het punt waar de Roer in de Rijn uitmondt.
De Haven Duisburg sloot op 16 september
een jaar lang feestelijkheden rond zijn
300-jarig bestaan stijlvol af. Bestuursvoorzitter Erich Staake was gastheer van zo’n
300 prominente gasten uit binnen- en vijftig
buitenlanden. Het ging over politiek,
arbeidsplaatsen en de metamorfose van de
binnenhaven naar logistiekcentrum.

Nadat – met de gebruikelijke filevertragingen
van de vrijdagavond – verkeersminister Alexander Dobrindt en de minister-president van
Noordrijn-Westfalen (NRW) Hannelore Kraft
waren aangekomen, kon de ‘verjaardagspartij’ beginnen, zoals verschillende sprekers
de avond zouden noemen. De mensen in
galakleding kregen eerst een film over de
haven te zien. Het Duisburgse Symphonie
Orkest speelde live de speciaal gecomponeerde filmbegeleiding. Het was een prachtig
patchwork van archiefmateriaal van 1706 tot
2016. De korte film was het voorspel voor de
obligatoire feestredes, met havendirecteur
Erich Staake als eerste in de rij.

Op het rode tapijt, door de containerpoort naar de feesthal. v.l.n.r. Erich Staacke, bestuurvoorzitter Haven Duisburg, Hannelore Kraft, minister-president van
de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Alexander Dobrindt, minister van verkeer en digitale infrastructuur.
Foto Judith Stalpers

De wheeler dealer van de Duisburgse haven
huldigde iedereen uit het verleden en het heden die hem hebben geholpen de haven groot
te maken. En wel als multimodaal overslagen logistiekcentrum. Hij is er trots op dat zo’n
10.000 mensen in zijn bedrijf werken en nog
eens 45.000 mensen indirect een baan hebben
dankzij de haven. “Ja, de haven is jobmotor
van de regio”, die na de teloorgang van de

mijnbouw en grote delen van de zware industrie lijdt onder chronisch hoge werkloosheid.
Staake huldigde tevens het grote succes van
de logistiekcentra, die hij met zijn team in en
rond de haven Duisburg heeft opgezet (en aan
het opzetten is, zie kader). De ijzeren zijderoute, de treinverbinding Duisburg-Shanghai,
daar hoeft hij niet dieper op in te gaan, want
“iedereen praat daar tegenwoordig over”. De
grootste binnenhaven van de wereld heeft
voor Staake niet veel met schepen te maken,
als je zijn woorden serieus moet nemen. Geen
woord verloor hij aan de binnenvaart, of aan
het belang van Rijn, Roer en het kanalengebied, waaraan Duisburg zijn bestaan eigenlijk
te danken heeft. Maar wie weet is dat ook
een vanzelfsprekendheid die de aanduiding
‘haven’ of zijn internationale bedrijfsnaam
‘duisport’ uitstraalt. Van heinde en ver komt
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men inderdaad naar Duisburg om te zien
hoe een verjongingskuur van een haven kan
slagen. Staake wenst ‘ons allen’ verder succes
voor de toekomst: “Glück auf!”, zoals dat in
Roergebied-taal heet.
NRW
Glück auf wenste dan ook NRW-premier-minister Hannelore Kraft, zelf een kind van het
Roergebied. Maar voor zij haar speech daarmee afsloot, legde zij het publiek uit hoe het
de haven Duisburg telkens weer lukte zichzelf
te verjongen, van een dalende Rijnpegel die
dreigde de haven droog te leggen, van De
Tweede Wereldoorlog die het in puin achterliet, van de deïndustrialisatie die smerige grijze lucht en hoge werkloosheid had gebracht.
“Dat kenmerkt de mensen in deze regio. Ze
geven nooit op. Ze hebben zin in toekomst”,
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Dobrindt
“Nee, de staat bezuinigt juist niet”, aldus
Dobrindt. De verkeersminister verving bondskanselier Angela Merkel die eigenlijk bij de
viering zou zijn. Zij zat met haar EU-collega’s
in Bratislava over de te volgen Brexit-strategie
te vergaderen.
Lees verder op pagina 3
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zoals Kraft met veel nadruk bleef herhalen.
NRW is de grootste aandeelhouder van de
haven nadat ze een paar jaar geleden het deel
van de bondsregering had overgekocht. Vandaar dat Kraft de gelegenheid aangreep om
verkeersminister Dobrindt duidelijk te maken
dat de haven alleen verder goed kan gedijen
wanneer de verkeersinfrastructuur goed is. Of
de staat toch liever niet weer gaat bezuinigen.
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De Scheepvaartkrant is hét tweewekelijks onafhankelijk vakblad voor de Rijn-, binnen-,
passagiers- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc.

078 61 33 177
0316 54 15 74

www.slurink.nl

T 078-6165599
E info@degrootmarine.com
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De krant verschijnt in een oplage van ruim 23.000 exemplaren in gedrukte vorm. Naast
print is de krant als online e-paper via www.scheepvaartkrant.nl en de e-paper app te
lezen op uw computer, smartphone- of tablet. Net als de gedrukte krant biedt de e-paper actueel nieuws, projecten, bedrijfspresentaties etc. Anders dan in de gedrukte krant
kunt u met de e-paper en e-paper app ook (bedrijfs)films bekijken, fotopresentaties zien
of doorklikken naar meer informatie. Via de website, twitter, facebook en de daily app
blijft u op de hoogte van het actuele nieuws. Met deze nieuwsproducten bereikt u ruim
75.000 lezers met een sterke binding in uw doelgroep.
In deze brochure geven wij een overzicht van de advertentietarieven, -posities en
aanvullende mogelijkheden om in print en on-line bereik in uw doelgroep te realiseren.
Combineer uw boodschap in de krant met bijvoorbeeld een advertentie op onze site,
één van de apps of verrijk uw advertentie met een film in de e-paper. Het bereik van uw
boodschap neemt hiermee toe. Het kwalitatieve umfeld van de Scheepvaartkrant staat
garant voor succesvol adverteren.
Uw advertentie is een belangrijk onderdeel van onze producten. Veel adverteerders kiezen voor een opvallende positie en een onderscheidende opmaak. Zo weten lezers uw
advertentie te vinden. Uw commerciële boodschap kan bovendien als advertorial worden geplaatst, zo speelt u in op de nieuwswaarde die terug te vinden is in onze krant.

Advertentietarieven

aantal plaatsingen

7 t/m 13x

14 t/m 26x
fc

b x h in mm

zw

fc

zw

fc

zw

fc

zw

1/32

63 x 45

92

112

86

106

79

99

70

90

1/16 staand

63 x 92

142

182

132

172

121

161

107

147

1/16 liggend

128 x 44

142

182

132

172

121

161

107

147

1/8

128 x 92

207

267

192

252

177

237

156

216

1/4 staand

128 x 186

342

422

317

397

291

371

257

337

1/4 liggend

260 x 92

342

422

317

397

291

371

257

337

1/2 staand

128 x 376

607

707

562

662

517

617

457

557

1/2 liggend

260 x 186

607

707

562

662

517

617

457

557

1/1

260 x 376

1085

1205

1005

1124

919

1043

812

932

formaat

Speciale plaatsingsmogelijkheden

2 t/m 6x

1x

aantal plaatsingen

IM voorpagina

op aanvraag*

beperkt mogelijk

IM pagina 3 en 5

op aanvraag*

beperkt mogelijk

IM overige pagina’s

op aanvraag*

op aanvraag*

voorkeurplaatsing

op aanvraag*

2/1 spread

op aanvraag*

* samenstelling van de krant en het overige advertentieaanbod bepalen de beschikbaarheid
van onze mogelijkheden.

Algemeen

verschijningsdagen

woensdag in alle even weken
uitgezonderd woensdag week 51 (Kersteditie)

verschijningsvormen

krant, web en app

reserveringstermijn

woensdag, 7 dagen voor verschijnen

aanleveren materiaal

vrijdag, 5 dagen voor verschijnen

reproductiekosten

tegen kostprijs

Technische gegevens

drukprocedé

Offset rotatie - 52 grams courantdruk

raster

44 - 120 LPI - minimale punt 0,09 mm

reproductiemateriaal

Certified-PDF dagbladen standaard
Files via OS-X uitsluitend in overleg
InDesign, Illustrator, Photoshop

Abonnementen

Verschijningsdata

aanleveren van materiaal

sales@scheepvaartkrant.nl

zetspiegel

260 mm breed x 376 mm hoog

Nederland en België

€ 33,50 per jaar

West-Europa

€ 73,50 per jaar

Oost-Europa

op aanvraag

Buiten Europa

op aanvraag

week

nr

datum

02

850

11-01

04

851

25-01

06

852

08-02

08

853

22-02

10

854

08-03

12

855

22-03

14

856

05-04

16

857

19-04

18

858

03-05

20

859

17-05

22

860

30-05

24

861

14-06

26

862

28-06

28

863

12-07

30

864

26-07

32

865

09-08

34

866

23-08

36

867

06-09

38

868

20-09

40

869

04-10

42

870

18-10

44

871

01-11

46

872

15-11

48

873

29-11

50

874

13-12

51

875

20-12

specials en magazines

Special OSD Antwerpen (17 t/m 19 maart)

Special Maritime Industry (9, 10, 11 mei)

Special STL Kalkar (26 & 27 september)

Special kerst

Specials

weekendformaat - prijzen - afmetingen in millimeters
€ 192,- zw
€ 253,- fc

€ 318,- zw
€ 398,- fc

€ 318,- zw
€ 398,- fc

128 b x 92 h

128 b x 186 h

260 b x 92 h

1/8

1/4

liggend

€ 563,- zw
€ 664,- fc

€ 563,- zw
€ 664,- fc

€ 1.005,- zw
€ 1.124,- fc

128 b x 376 h

260 b x 186 h

260 b x 376 h

1/2

1/2

staand

Magazines

1/4

staand

1/1

liggend

magazineformaat - prijzen - afmetingen in millimeters
€ 172,91 b x 61 h

€ 282,91 b x 126 h

1/8

1/4

staand

€ 508,91 b x 255 h

€ 909,185 b x 255 h

1/2

staand

1/1

€ 507,185 b x 126 h

1/2

liggend

Adverteren op de site

De internetsite www.scheepvaartkrant.nl bereikt de gebruikers met nieuws
en een uitgebreide zoekfunctie. Online adverteren op de internetsite of in combinatie
met een advertentie in de krant, een insteker, memosticker of een minikrant.
De redactie staat borg voor actuele en kwalitatieve berichtgeving. Met dagelijks
actueel nieuws op onze site staan wij garant voor succesvol on-line adverteren.
De internetsite vormt daardoor een aantrekkelijke omgeving voor u om met online
advertising uw doelgroep via internet te bereiken.

Advertentieproducten website
Top banner

vermelding op
homepage en aparte
vacaturepagina


B 230
Banner I

B II
Doorplaatsen
personeelsadvertentie op
vacaturepagina

Top banner

Tarieven en technische specificaties

Banner 230

Banner I & Banner II

online adverteren

per 4 weken

Personeelsadvertentie

per 1/2 jaar

per jaar

Top banner

960 x 200 pixels

€ 225,-

€ 1320,-

€ 2350,-

Banner 230

230 x 230 pixels

€ 90,-

€ 530,-

€ 925,-

Banner I

480 x 90 pixels

€ 75,-

€ 445,-

€ 800,-

Banner II

230 x 90 pixels

€ 50,-

€ 300,-

€ 525,-

online personeelsadvertentie uitsluitend in combinatie met drukwerk
Advertentie op vacaturepagina*

per 2 weken

formaat in verhouding met drukwerk

+ € 50,-

* met extra vermelding op homepage met link naar advertentie
Alle afmetingen in pixels breedte x hoogte
Afwijkende formaten op verzoek. Neem voor meer informatie contact met ons op.
De uitingen dienen minimaal 5 werkdagen vóór aanvang van de campagne te worden
gereserveerd en aangeleverd op sales@scheepvaartkrant.nl

Commercieel omslag

Uw eigen fullcolor minikrant

1 zijde fullcolor

€ 1.860,-

2 zijden fullcolor

€ 2.200,-

aantal pagina’s

b 175 mm x h 265 mm

8

€ 2800,-

16

€ 3600,-

24

€ 4400,-

32

€ 5200,-

Oplage voorbeeld 22.000 exempl. (afwijkende oplage in overleg)

Net als de gedrukte krant biedt de e-paper actueel nieuws, projecten, bedrijfspresentaties etc. Anders dan in de gedrukte krant kunt u met de app ook
films bekijken, foto presentaties zien of doorklikken naar meer informatie. De
app en de uitgaven van de krant zijn gratis voor de lezer. Laat u informeren over de
standaard verrijking die uw advertentie in de e-paper krijgt en informeer naar de extra
mogelijkheden om uw boodschap onder de aandacht te krijgen van onze lezers.

E-paper

Daily Scheepvaartkrant

Banner app Daily Scheepvaartkrant

€ 200,- per maand
€ 800,- half jaar
€ 1200,- heel jaar

900 x 100 pixels



Banner

SK media
Nijmegenstraat 27
3087 CD Rotterdam
T +31 (0)10 4129500
W www.scheepvaartkrant.nl

verkoop

redactie

klantenservice

T +31 (0)10 4131679
E sales@scheepvaartkrant.nl

T +31 (0)10 4131688
E redactie@scheepvaartkrant.nl

T +31 (0)10 4137769
E office@scheepvaartkrant.nl

