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HET WATERBOUWPLEIN

Met meer dan 630 exposanten en ruim 23.000 bezoekers in 
vier dagen tijd is InfraTech veruit de belangrijkste beurs voor 
de infrastructuur in Nederland. InfraTech bereikt de complete 
keten. Er worden nieuwe verbindingen gelegd en nieuwe 
kansen gecreëerd. Publiek en privaat, grote en kleine partijen, 
koplopers en volgers; InfraTech verzamelt deze dynamische 
sector onder één dak. 

De partners en gastheren geven invulling aan het uitgebreide 
kennisprogramma, maar ook (branche)organisaties leggen 
verbinding met de sector op diverse themapleinen. In 2023 
introduceren wij het nieuwste themaplein: het Waterbouwplein.

DEELNAME
VOOR

€ 3.750,–



HET WATERBOUWPLEIN

Wat is het Waterbouwplein?
Het Waterbouwplein is gesitueerd op een prominente plek in in hal 1, de hal met het 

thema Infra en heeft plek voor 10 organisaties die ieder een eigen info balie krijgen en een 

gezamenlijke bar. U heeft al een geheel verzorgde expositieruimte inclusief standbouw, 

een marketing servicepakket, invitatiemogelijkheden en deelname aan verschillende 

netwerkbijeenkomsten voor een bedrag van € 3.750 excl. btw voor vier dagen. 

Tijdens InfraTech 2023 zal voor de eerste keer het congres Bouwen in Water plaatsvinden 

op 19 januari 2023. De samenwerking met het congres Bouwen in Water brengt met zich 

mee dat exposanten op het Waterbouwplein naast een geheel verzorgde expositieruimte 

inclusief standbouw ook twee conferentietickets à € 325,- en een kortingscode van 15% 

voor het congres voor relaties ontvangen.

Voor wie is het Waterbouwplein?
Het nieuwe Waterbouwplein is een ontmoetingsplek voor alle waterbouwbedrijven (groot 

en klein), die zich onder andere bezighouden met civiele kunstwerken, landwinning, 

baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en 

gebiedsinrichting. De publieke sector is met eigen pleinen ook vertegenwoordigd op 

InfraTech en dat maakt het voor waterbouwbedrijven erg interessant om rechtstreeks 

met hen in contact te komen.

Deelname
Neem contact op met onze accountmanagers en vraag naar de nog beschikbare plekken op het Waterbouwplein.

Sjoerd Veldboer s.veldboer@ahoy.nl +31 (0)6 1001 2647

Danny Vrijhof d.vrijhof@ahoy.nl +31 (0)10 293 3202

Meindert Schermer m.schermer@ahoy.nl +31 (0)6 4329 3095
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