
SPECIALE AANDACHT VOOR TUNNELS OP INFRATECH 2019

DE LEIDSCHE RIJNTUNNEL, DE ROERTUNNEL, DE KONING WILLEM ALEXANDERTUNNEL, DE TWEEDE 
COEN, DE VELSER. EN NIET TE VERGETEN DE SLUISKILTUNNEL, DE NOORD-ZUIDLIJN EN DE VICTORY 
BOOGIE WOOGIETUNNEL. 

Er zijn nogal wat nieuwe tunnels aangelegd in Nederland in de afgelopen jaren. Vaak heel traditioneel met caissons, soms gewaagder 
door ze te boren. Maar iedere tunnel vraagt om nieuwe en innovatieve technieken, is het niet bij de aanleg dan wel voor de installaties. 
Het maakt tunnelbouw tot een hightech industrie. 

Alle reden dus voor een speciaal Tunnel Plein tijdens InfraTech 2019. Een plek waar bouwers, ingenieurs, constructeurs, installateurs 
en fabrikanten van materieel de laatste stand der techniek kunnen laten zien. Of die ene bijzondere manier van samenwerken. Want 
het Nederlandse wegennet staat onder druk en daarmee ook het landschap. De roep om meer ondergrondse verbindingen zal dus eerder 
toe- dan afnemen. En dat vraagt om robuuste oplossingen en technische hoogstandjes. 

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 TUNNEL 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

TUNNEL PLEIN



DE BEURSVLOER 
De beursvloer is ingedeeld in vier overzichtelijke thema’s die een segment binnen de infrastructuur vertegenwoordigen. De thema’s zijn: 

TUNNEL PLEIN  
Het Tunnel Plein ligt centraal in de themahal Infra & Innovatie. Het plein biedt plaats aan bouwers, ingenieurs, constructeurs, 
installatiebedrijven of inspirerende samenwerkingsverbanden.

KOSTEN VOOR DEELNAME
Kosten voor deelname aan het tunnelplein zijn € 6.500,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief standbouw,  tapijt, naamsvermelding/
logo/bedrijfsactiviteit aan voor- en achterzijde van de stand, meubilairpakket (1 tafel, 4 krukken), display en presentatieruimtes 
op het middenterrein (tv-scherm, zitplaatsen) en marketing service pakket.
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INFRA WATER & RIOLERING
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