
 

 

 

 
 

PERSMOMENTEN TIJDENS INFRATECH 2013 
 

Jubileumviering InfraTech Live! 
Op dinsdag 15 januari vindt van 18.00 – 23.00 uur de jubileumviering InfraTech Live! plaats. Dit 
jaar wordt InfraTech voor de 10e maal georganiseerd. Door de jaren heen heeft de beurs zich ontwikkeld 
tot dé ultieme nationale ontmoetingsplaats voor de infrastructuur. Deze feestelijke mijlpaal laten we niet 

onopgemerkt voorbij gaan. Het officiële programma start om 19.45 uur en wordt gepresenteerd 
door Lieke van Lexmond. Er zijn toespraken van Jolanda Jansen (Directeur Ahoy Rotterdam) en Jan 
Hendrik Dronkers (Directeur-Generaal Rijkswaterstaat). Jan-Hendrik Dronkers zal o.a. de BouwCampus 
lanceren. De avond wordt afgesloten met een live-optreden van VanVelzen.  
 
Kennisprogramma 
Op 15, 16, 17 en 18 januari vinden er kennissessies plaats in het Congres- & Vergadercentrum van 

Ahoy. Op dinsdag vindt o.a. de Rijkswaterstaat Marktdag plaats, op woensdag o.a. sessies over de 
nieuwe Aanbestedingskalender en de implementatie van BIM, op donderdag is er o.a. een handelsmissie 
wegenbouw en verkeerstechniek voor Oekraïense bedrijven en op vrijdag vindt o.a. het Bestuurlijk 

Platform Professioneel Opdrachtgeverschap (BPPO) plaats. Kijk voor het complete overzicht op de PDF 
van het kennisprogramma of op de website www.infratech.nl.  
 

BNR Nieuwsradio 
Op 15 januari van 12.30 – 14.00 uur is er een live-uitzending vanaf de beursvloer in de InfraStudio 
van BNR Nieuwsradio voor het programma “Zakendoen met…”. Te gast zijn Erik Hermsen, Directeur van 
Strukton Integrale Projecten, Minister Henk Kamp en Ron Voskuilen, Algemeen Directeur 
Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam.  
 
Opening Stadsingenieursplein 

Frans Mencke, vice-voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen, zal op 15 januari om 
14.30 uur het Stadsingenieursplein openen. Dan Bekker, hoofd van IBU Stadsingenieurs (Utrecht) biedt 
hem dan het “Manifest Stadsingenieurs” aan. Om 16.30 uur wordt op het Stadsingenieursplein de 
intentieverklaring getekend voor Regionale Samenwerking Projectmanagement en Ingenieursdiensten. 
 
Bierkrattenbrugwedstrijd 
Op 15 januari van 8.00 - 16.00 uur strijden twee studententeams van TU Twente en Civilion tegen 

elkaar op het voorterrein van Ahoy wie de langste brugoverspanning kan bouwen met bierkratten.  
 
Uitreiking InfraTech Innovatieprijs 2013 
Op 15 januari om 16.00 uur vindt in de InfraStudio de uitreiking plaats voor de InfraTech 
Innovatieprijs. Tevens wordt de winnaar van de Cobouw Publieksprijs bekendgemaakt door Rogier 
Rijkers (Hoofdredacteur Cobouw). Aansluitend wordt het winnende team van de 

bierkrattenbrugwedstrijd bekendgemaakt.  
 
InfraStudio 
16 januari 12.45 uur: interview met Xylander Kroon (Aanbestedingskalender) en Daan Stuit 

(Voorzitter MKB INFRA) door Boudewijn Warbroek van Cobouw.  
17 januari 13.00 uur:  interview met Iman Koster (Directeur CROW) door Cobouw 

verslaggeefster Merel van der Ham. 

18 januari 12.30 uur:  interview met Onno van Veldhuizen (Burgemeester gemeente Hoorn en 
voorzitter BPPO) door Cobouw verslaggever Thomas van Belzen. 

 
Beursactiviteiten/Special area’s 15 t/m 18 januari 

- Kennisprogramma (Congres- & Vergadercentrum)  - Startersstraat (Hal 2) 
- Rijkswaterstaat Verbindingsplein (Hal 1)   - Stadsingenieursplein (Hal 5) 
- MKB INFRAplein (Hal 1)     - Geo-hoek (Hal 5) 

- Provincieplein (Hal 1)      - Waterplein (Hal 6) 
- ASTRIN Promenade (Hal 1)     - NVAF Funderingsplein (Hal 6)  
- ICT-plein (Hal 1)      - Opleidingenplein (Hal 6) 
- InfraStudio (Ahoy Plaza)     - Carrièrebus (Hal 6) 
- Inzendingen InfraTech Innovatieprijs (Ahoy Plaza) 

 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over InfraTech, zie www.infratech.nl of neem contact op met 
Sheila de Lange, tel. 010 293 31 43, e-mail s.delange@ahoy.nl.   
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