InfraTech 2011 in het teken van samenwerking
De negende editie van InfraTech, de tweejaarlijkse beurs voor de infrastructuur,
heeft als thema ‘samenwerking in de infraketen’. Van 11 tot en met 14 januari is
Ahoy Rotterdam het toneel van een groot aanbod van producten en diensten
op het gebied van de infrastructuur. De beursvloer is verdeeld in zes thema’s:
infrastructuur, energie, openbare ruimte, verkeerstechnologie, ondergrond én
water. Naast de de beurs wordt ook een uitgebreid programma met lezingen,
symposia en discussies gehouden.

V

ergeleken met voorgaande edities
vindt InfraTech eerder in het jaar
plaats. De reden hiervoor is dat de
beurs nu samenvalt met de voor de branche
belangrijke informatiebijeenkomsten over de
vernieuwde RAW-systematiek, georganiseerd
door CROW (het nationale kennisplatform
voor infrastructuur, verkeer, vervoer en
openbare ruimte). De RAW-systematiek biedt
opdrachtgevers en opdrachtnemers in de
grond-, water- en wegenbouw een kader om
duidelijke afspraken te maken en vast te
leggen. Een keer in de vijf jaar worden
nieuwe RAW-bepalingen uitgebracht.
InfraTech omvat ook een uitgebreid
kennisprogramma. Zo is er het InfraTheater,
waarbij CURNET in nauw overleg met
opdrachtgevers het programma samenstelt
(zie bijgaand artikel).
Tijdens de InfraTour worden nieuwkomers
op de arbeidsmarkt en ervaren professionals
van een organisatie uit de infrasector bij
elkaar gebracht. Samen denken ze een hele
dag over een vraagstuk dat het bedrijf
inbrengt onder begeleiding van een
procesmanager van Creatief Atelier. Met
elkaar bedenken zij vernieuwende ideeën
en oplossingen. InfraTour is een etappewedstrijd van creatieve ateliers langs het
lectorennetwerk uit de infrastructuur met
als rode draad: Hoe versterken we de samen-
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werking in de infraketen? De finale vindt
plaats tijdens InfraTech.
InfraTour werkt dit jaar samen met de nieuwe
CURNET-onderwijsactiviteit; de zogehete
Leertafels. Samen met de innovatieprogramma’s Habiforum, Leven met Water en
Klimaat voor Ruimte organiseert CURNET de
kennisdoorwerking naar het hbo-onderwijsveld. De leertafels bieden lectoren en
docent/onderzoekers een netwerk voor
uitwisseling en ontwikkeling van lesmodules
en het bijhouden van de programma’s die
door de leertafels worden opgezet.
In het kader van de Dag van het Onderwijs
wordt een selecte groep middelbare
scholieren uitgenodigd om ze enthousiast te
maken voor het werk in de infrabranche. Op
de eerste beursdag bezoeken zij onder
begeleiding de exposanten die hebben meegedaan aan de InfraTech Innovatieprijs.
Daarnaast maken zij ook een excursie naar
een infrastructureel project in Rotterdam.

Innovatieprijs
De InfraTech Innovatieprijs, die in 2011 voor
de zevende keer wordt uitgereikt, heeft tot
doel om innovatieve ideeën op het gebied
van infrastructuur te bevorderen en te
belonen met een prijs. In totaal 29 bedrijven
hebben aan deze oproep gehoor gegeven en
een poster ontwikkeld van hun innovatie.

Het gaat hierbij om recent uitgevoerde
projecten, nog in ontwikkeling zijnde
plannen of een volledig out-of-the-boxconcept. In de categorie Water is Waterschap
De Dommel genomineerd. De winnaars in
alle categorieën worden tijdens InfraTech
officieel bekendgemaakt.
InfraTech 2011 wordt gehouden in Ahoy
Rotterdam. De openingstijden zijn:
dinsdag 11 januari van 10.00 tot 18.00 uur,
woensdag 12 januari van 10.00 tot 18.00 uur,
donderdag 13 januari van 10.00 tot 21.00 uur en
vrijdag 14 januari van 10.00 tot 16.00 uur.

InfraTech 2009
De vorige InfraTech trok 535 exposanten en
in totaal 19.175 bezoekers. Bezoekers zijn
beslissers in de GWW-markt waaronder
managers, beleidsmakers en adviseurs. Een
flink aandeel van bezoekers is werkzaam bij
de overheid. De beslissingsbevoegdheid is
hoog: 77 procent van de bezoekers is als
adviseur of (eind)beslisser betrokken bij de
aanschaf van producten en/of diensten. 70
procent van de exposanten geeft aan de
voor hen relevante doelgroepen (zeer) goed
bereikt te hebben in 2009.

