
NIEUW OP INFRATECH 2019! HET SMART MOBILITY PLEIN!
TALKING TRAFFIC? BLAUWE GOLF? INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMEN? AUTONOME AUTO’S OF 
VRIENDELIJKE VERKEERSLICHTEN? VOOR DE ÉÉN NOG ABACADABRA, VOOR DE GOEDE VERSTAANDER 
STUK VOOR STUK VOORBEELDEN VAN SMART MOBILITY, SLIMME MOBILITEIT.

Het Nederlandse wegennet slibt dicht. Uit een analyse van CROW blijkt zelfs dat als we niets doen de filedruk in de komende vijf 
jaar verdubbelt. Tegelijkertijd onderzocht Deloitte dat de behoefte aan parkeerplaatsen in de grote steden in 2040 met 40 procent is 
afgenomen. Oorzaak? Deelauto’s en zelfrijdende voertuigen. Beide onderzoeken tonen aan dat we zaken anders moeten aanpakken. 
Slimmer. Beter doordacht. Minder zwaar materieel en meer technologie. Zonder innovatieve communicatie- en informatietechniek staan 
we straks allemaal stil. Dat is Smart Mobility.

“Rijkswaterstaat zet zich in voor vermindering van de filedruk en verhoging van de verkeersveiligheid. Smart Mobility 
biedt nieuwe mogelijkheden om hier aan bij te dragen. We trekken samen op met andere wegbeheerders, marktpartijen en 
overheden om de mobiliteit (nog) slimmer te organiseren en onze infrastructuur al voor te bereiden op autonome auto’s.“  Karin Visser hoofdingenieur-directeur Verkeer- en Watermanagement en als proceseigenaar Verkeer- en Watermanagement / 
Crisismanagement lid van het bestuur van Rijkswaterstaat.

Het thema van InfraTech 2019 is ‘Future Proof’. En dus krijgt Smart Mobility een prominente plek op de beursvloer. Een eigen plein 
met ruimte voor iedereen die een slimme oplossing biedt voor problemen die we nu nog nauwelijks zien maar waarmee Nederland 
veilig, betrouwbaar en bereikbaar blijft. Dat kunnen slimme verkeerslichten zijn. Of oplaadstroken in het wegdek. Of communicerende 
verkeersborden. Het Smart Mobilty Plein tijdens InfraTech 2019 biedt innovators, fabrikanten, start-ups en technologiebedrijven vier 
dagen lang een podium om samen hun kennis en ideeën te delen met een groot infra-minded publiek.  

BEURSDAGEN EN OPENINGSTIJDEN 
Dinsdag 15 januari 10:00 – 18:00 uur 
Woensdag 16 januari 10:00 – 21:00 uur 
Donderdag 17 januari 10:00 – 18:00 uur 
Vrijdag 18 januari 10:00 – 16:00 uur

ZIEN WE U OOK OP HET SMART MOBILITY PLEIN TIJDENS INFRATECH 2019?
Wij informeren u graag over de deelnamemogelijkheden. Neem daarvoor contact op met het projectteam 
via T 010 - 293 31 33 of stuur een e-mail naar E info@infratech.nl
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