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InfraTech

InfraTech deze keer iets minder ‘nat’
Water is een minder prominent thema dan gehoopt tijdens InfraTech 2011, de
tweejaarlijkse beurs over infrastructuur. Dat geldt niet alleen op de beursvloer,
maar eveneens voor het uitgebreide kennisprogramma. “Ik heb de indruk dat
er in de waterwereld niet zo heel veel belangstellling was om deel te nemen aan
de beurs”, zegt Martin van der Vliet van CUR Infra & Bouw, onderdeel van
CURNET dat samen met overheden de gespreks- en discussiebijeenkomsten in
het InfraTheater samenstelt en coördineert. “Toch kan het voor mensen uit de
watersector heel interessant zijn naar Ahoy te komen.”

A

an het begin van het jaar leek het
er nog op dat veel waterschappen,
onder leiding van de Unie van
Waterschappen, zouden deelnemen met een
gezamenlijke stand. Uiteindelijk heeft dat
voornemen vanwege andere prioriteiten en
de vele bezuinigingen bij de waterschappen
geen invulling gekregen. “Het aantal
onderwerpen en thema’s dat door de
waterschappen is aangedragen voor de
programmering van het InfraTheater, is
daardoor beperkt”, legt Van der Vliet uit.
Eppe Nieuwenhuis, algemeen directieadviseur van het Hoogheemraadschap van
Delfland, reageert: “In relatie tot het thema
van InfraTech, ketenbeheer, hebben het
afgelopen jaar belangrijke ontwikkelingen
plaatsgevonden voor gemeenten en
waterschappen, vooral in de afvalwaterketen. De gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor de inzameling en het
transport van afvalwater door het riool. De
waterschappen dragen zorg voor het
vervolgtransport en de zuivering van dat
afvalwater. Het convenant dat dit jaar is
opgesteld tussen de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, moet leiden tot verregaande
samenwerking en besparingen in die keten.
Omdat deze samenwerking zich toch vooral
regionaal ontwikkelt, is de InfraTechbeurs
wat dat betreft wellicht niet het meest voor
de hand liggende ontmoetingsplatform. Er
zijn echter ook vele partijen vanuit de keten
aanwezig (een aantal gemeenten, ingenieursbureaus, aannemers en bouwondernemingen) en er is tijdens de beurs bovendien
veel aandacht voor onderwijs, opleidingen
en vele technische innovaties. Daardoor
zullen ook vanuit de waterschappen velen
de weg naar InfraTech weten te vinden.”
“Vanuit de breedte van aan water gerelateerde sectoren is de afgelopen weken hard
gewerkt aan het invullen van een aparte
stand op InfraTech voor Nederland als ‘Water
Valley of the World’”, vult Nieuwenhuis in een
andere hoedanigheid aan. “Het Netherlands
Water Partnership (NWP), het Nationaal
Water Centrum (NWC) en Dutch Delta
Design (DDD2012) presenteren daar het
omvangrijke netwerk van ondernemingen,
overheden, onderzoekers en onderwijs, die
niet alleen uit de watersector afkomstig zijn.
Doel is te bereiken dat Nederland in 2020
nog steeds de nummer 1-economie is op het
gebied van water.”

Beurs als motor
CURNET is een netwerk van projecten,
programma’s en andere kennisallianties die
zich richten op kennis- en competentieont-

wikkeling rond ruimte, bouw, bodem, land en
water. “De beurs is de motor van InfraTech”,
vertelt Van der Vliet. “Het InfraTheater, waar
wij verantwoordelijk voor zijn, vormt een
belangrijk onderdeel van het randprogramma
waaraan bezoekers kunnen meedoen.
Daarnaast organiseert CROW, het kennisplatform voor infrastructuur. verkeer, vervoer
en ruimte, informatieve bijeenkomsten over
de RAW-systematiek en bundelt zijn andere
thema’s in de InfraWeek. En er is een
carrièreplatform dat nieuwkomers en ervaren
vakmensen bijeenbrengt.”

bepaalde stelling met een voorbeeld
illustreren. Vertegenwoordigers van de
waterwereld zijn, ook al zitten ze niet achter
de tafel, van harte welkom mee te discussiëren. Dat zeg ik, omdat het kennisimpulsprogramma Leven met Water, waaraan wij
deelnemen, veel heeft gedaan met aspecten
die tijdens de discussie aan de orde komen.
Ik kan me voorstellen dat de infrawereld nog
wat kan leren van de waterwereld.”

In het programma van het InfraTheater komt
niet één keer het woord water voor, maar zo
erg is het in werkelijkheid niet. Tijdens het
rondetafelgesprek over vakmanschap op
dinsdag, de Dag van het Onderwijs, wordt
het Project A2 Maastricht als voorbeeld
genomen. Van der Vliet: “Die dag willen we
(toekomstige) studenten laten kennismaken
met het vak. Eén van de onderwerpen die in
dit gesprek aan de orde komen, is het
monitoren van bouwputten, waarbij
natuurlijk wordt gesproken over grondwater
en bemaling. Verder hebben we het op
donderdag over het vervangen van de
sluizen in de Zuid-Willemsvaart.”

dinsdag 11 januari: dag van het onderwijs
dagvoorzitter: Maurice van Rooijen
(Rijkswaterstaat)
12.00-13.00 uur ronde tafelgesprek:
De bouwsector als werkgever.
13.30-15.00 uur InfraTalent van de toekomst.
15.00-16.00 uur ronde tafelgesprek:
Vakmanschap A2 Maastricht*. Met als
onderwerpen Project A2 Maastricht (Louis
Prompers, projectdirecteur A2 Maastricht en
Sipke van der Linden, Avenue2 Infra JV);
ontwerprichtlijnen funderingen en
bouwputten (Fred Jonker, CUR B&I) en
monitoring van bouwputten (Ton Siemerink,
CUR B&I).

Op vrijdag is er een rondetafelgesprek over
omgevingsmanagement, waarin het onder
meer gaat over het sms-alert waarmee de
Provincie Zuid-Holland binnenvaartschippers
waarschuwt wanneer de infra- en waterbeheerders werkzaamheden plannen of uitvoeren aan en in de vaarwegen. “We praten
tijdens datzelfde gesprek over de ervaringen
die zijn opgedaan bij de ontwikkeling van de
plannen voor de klimaatdijk, die de waterproblemen van Tiel moet oplossen, waarbij het
vooral zal gaan over hoe men is omgegaan met
burgerparticipatie en omgevingsmanagement.
Mensen met verschillende achtergronden en
ervaringen komen daarover aan het woord. Bij
onderwerpen en thema’s over bijvoorbeeld
wegenaanleg komt water maar zijdelings aan
de orde.”

woensdag 12 januari: dag van innovatie,
kennis en kunde. Het MKB als innovatiemotor (11.00-15.00 uur).
dagvoorzitter: Han de Wit (Tauw).

Programma Infratheater

donderdag 13 januari: dag van de keten
(11.00-17.00 uur en 19.00-20.00 uur).
dagvoorzitters: Henk Vereijken en Corné
Nijburg (CURNET)
15.00-16.00 uur certificeren in relatie tot
nieuwe contractvormen*. Discussie o.l.v.
Hennes de Ridder van TU Delft i.s.m.
Bouwend Nederland en Kiwa over BRL-certificering, controle en handhaving en hoe
opdrachtgevers hiermee omgaan.
16.00-17.00 uur ronde tafelgesprek over
(regionale) samenwerking*, onder meer
aandacht voor het vervangen van sluizen in
de Zuid-Willemsvaart.

Interactief
Tijdens de voorbereiding hebben CURNET en
andere partijen een lange lijst van onderwerpen samengesteld, gegroepeerd en in
thema’s ondergebracht. Dat leide tot een
uitgebreid programma met rondetafelgesprekken, dialogen en informatie- en
platformbijeenkomsten. “Een rondetafelgesprek duurt een uurtje. Er zitten dan vijf à
zes mensen aan tafel. Het is de bedoeling dat
zij, samen met het publiek, een beeld
schetsen van de ontwikkelingen. Het is een
theater, dus iedereen kan meedoen,
bijvoorbeeld door op te staan en een

vrijdag 14 januari: dag van de klant
(11.00-14.30 uur).
dagvoorzitter: Thomas Arts (DBI, provincie
Zuid-Holland).
13.30-14.30 uur Ronde tafelgesprek:
Omgevingsmanagement*. Met onder meer:
leerervaringen project klimaatdijk Tiel-Oost
(Ton Siemerink, CUR B&I); burgerparticipatie;
klimaatadaptatie en het aanpassen van de
infrastructuur aan klimaatverandering.
* Water komt in ieder geval aan de orde.
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