
 

 

 

 

 

 

Rotterdam, 10 december 2013   

 

INFRASECTOR KRACHTIG VOORUIT OP INFRATECH 2015 

 

‘Krachtig Vooruit’ is het centrale thema van InfraTech 2015 dat van 20 t/m 23 

januari 2015 plaatsvindt in Ahoy Rotterdam. De infrabranche bezit enorm veel 

kracht; in de letterlijke zin van materialen, maar ook in arbeidskracht en kennis. In 

2015 ligt de focus van InfraTech dan ook op het bundelen van kennis en kunde om 

daarmee de infrasector met volle kracht vooruit te laten gaan. 

 

Een goed functionerende infrastructuur is van cruciaal belang voor de Nederlandse economie 

en samenleving. Het hele land bouwt op infrastructuur. Het is de verbindende factor. Maar 

ook voor de infrasector is het een uitdagende tijd. Daarom is het belangrijk dat de infrasector 

zich blijft ontwikkelen en blijft doorgroeien. Dat dat mogelijk is, laat de sector zien op 

InfraTech 2015 op de deelgebieden Infrastructuur, Water, Openbare Ruimte & Mobiliteit en in 

het nieuwe segment op de beursvloer: Riolering.  

 

InfraTech is de grootste en meest toonaangevende beurs op het gebied van infrastructuur in 

Nederland. Zij trekt marktleiders uit de infrasector als exposant en beslissers als bezoekers. 

De kracht van de beurs zit hem in de aanwezigheid van opdrachtgevers én opdrachtnemers; 

vraag en aanbod. Publieke opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, gemeenten, waterschappen 

en provincies presenteren zich in een stand op de beursvloer, participeren in het uitgebreide 

kennisprogramma en nodigen hun relaties en achterban uit voor een bezoek aan de beurs. De 

Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat zijn, als leden van het Opdrachtgeversforum, 

gastheren van de beurs en andere sterke partners ondersteunen InfraTech.  

 

In 2015 bundelen diverse aanwezige partijen hun krachten. Zij zullen zich gezamenlijk 

presenteren op onder andere het NVAF Funderingsplein, ICT-plein en MKB-INFRAplein. Het 

ijzersterke kennisprogramma bestaat o.a. uit de Rijkswaterstaat Marktdag, CROW College en 

bijeenkomsten van de vakgroepen van Bouwend Nederland.  

 

Exhibition Manager Saskia Vernooij ziet InfraTech als dé krachtige ontmoetingsplaats waar 

infrabedrijven elkaar inspireren om anticyclisch te denken en kansen te vinden om juist in 

crisistijd in innovatieve methodieken te investeren in plaats van hierop te bezuinigen. “Op dit 

moment worden tal van ‘slimme oplossingen’ bedacht op het gebied van infrastructuur. Niet 

alleen qua techniek, maar ook op het gebied van samenwerking. Dit zijn belangrijke actuele 

items die dagelijks aan bod zullen komen tijdens InfraTech 2015.”  

 

Een jaar voorafgaand aan InfraTech 2015 is ruim 60% van de beursvloer gevuld. Organisaties 

presenteren hier hun innovatieve producten en laatste ontwikkelingen waarmee de infrasector 

‘Krachtig Vooruit’ kan blijven gaan.   

 

 

 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over InfraTech, zie http://www.infratech.nl/over-infratech/pers of 
neem contact op met Connie van Rossum, tel. 010 293 31 45, e-mail c.vanrossum@ahoy.nl.   
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