
EVENEMENTENHAL HARDENBERG
Elke dag van 13:00 - 21:00 uur

4, 5 & 6 februari 2020

COLLEGE TOUR
4 februari 2020

Ontdek alles wat Infra jou te bieden heeft 
en bekijk wat het beste bij jou past. 

KLAAR VOOR  
DE TOEKOMST!
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Kennistheater Waterbouw Materieel &  
Machines

Infra algemeen Wegenbouw & 
Aannemerij

College Tour

Liever de tour online volgen via je telefoon?  
Bekijk de plattegrond ook op: www.infrarelatiedagen.nl/college-tour/

VOLG DE 

COLLEGE TOUR



BEWANDEL DE COLLEGE TOUR EN KOM IN 
CONTACT MET JOUW POTENTIËLE WERKGEVER! 
Dit is jouw kans om op interactieve wijze kennis te maken met de GWW-sector. Kom jouw
rugzak vullen met alle informatie over Infra en stel al jouw vragen aan onze exposanten!

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ  VAN GELDER B.V.    STANDNUMMER: 109

BAM INFRA       STANDNUMMER: 224

BONOTRAFFICS BV       STANDNUMMER: 154

DAGNL          STANDNUMMER: 137

HEIJMANS INFRA BV      STANDNUMMER: 234

INVRA PLUS        STANDNUMMER: 558

Jouw ambitie wordt realiteit. Dat is hun slogan! Wil jij weten welke functies & uitdagingen horen bij 
werken bij Van Gelder? Doe dan mee aan de studentenquiz. Een interactieve quiz die je mee neemt door 
Van Gelder familiebedrijf. Iedere dag wordt de snelste & beste deelnemer beloond met een bol.com 
waardebon van 100 euro! Meer weten over stage, afstuderen, traineeships of werkenbijvangelder(.com)?. 
Hun recruiters vertellen je graag meer! 

Bekijk o.a. de volgende producten op de stand van Bam Infra: vangrail, 3D geprinte plantenbak, wattway 
(zonnepanelen op wegdek), scanner met AR bril en een mobiele laadpaal. Bij elk item is iemand aanwezig 
die meer kan vertellen over het product.
In de stand zal een recruiter aanwezig zijn, die meer kan vertellen over de opleidingsmogelijkheden en 
vacatures binnen BAM.

Bonotraffics BV wil de link leggen tussen civiele techniek en de verkeerskunde. Tegenwoordig is het 
belangrijk dat op tijd duidelijk is wat de effecten van nieuwe infrastructuur zijn en wat de gevolgen zijn 
van tijdelijke situaties bij werkzaamheden en evenementen. Zij leggen graag aan je uit wat het belang 
is van het vroegtijdig, realistisch en betrouwbaar in kaart brengen van de effecten en gevolgen van 
infrastructurele plannen.

Kom meer te weten over de onderwerpen: 3D scannen, ontwerpen en visualiseren. 

Ga langs bij de stand van Heijmans en luister naar de presentatie waarin je meer te weten komt over 
Heijmans en hun innovaties. 

InVra Plus laat een film zien over hoe de verschillende disciplines, ruimtelijke ordening, 
(stedenbouwkundig) ontwerp en civiele techniek elkaar nodig hebben om tot een eindresultaat 
te komen. De film wordt ondersteund door de aanwezigheid van één van de stagiaires en één van 
de net afgestudeerde collega’s. 



KIWA KOAC BV       STANDNUMMER: 524

KOOIKER ZUIGTECHNIEK      STANDNUMMER: 235

NTP          STANDNUMMER: 206

PLANN INGENIEURS B.V.       STANDNUMMER: 147

REIMERT GROEP       STANDNUMMER: 131
De Reimert Groep wil graag jong talent aantrekken binnen de sector. Zij vertellen je graag meer over wat 
zij doen en bekijken graag wat ze voor jou kunnen betekenen! Ook geven zij jou een 360-tour langs een 
aantal van hun projecten middels een VR-bril. Daarnaast dagen zij jou uit om het Infra Letterpakkenspel te 
spelen en wordt jou Infra kennis getest. 

Kiwa KOAC BV laat zien wat ze kunnen doen met draagkracht door alle fasen van de levenscyclus van een 
verhardingsconstructie. Er is een LWD opstelling aanwezig waarmee zij demonstreren hoe draagkracht 
kan worden bepaald. De projectleiders van Kiwa KOAC BV geven de studenten een toelichting bij welke 
projecten draagkracht wordt bepaald en om welke reden.

Kooiker groep wil vooral de mogelijkheden van de verschillende bedrijven (Kooiker Zuigtechniek, 
Kooiker Daktoppers, Klaas Kooiker Aannemersbedrijf en Kooiker Maatvoering) laten zien. Er zijn 
verschillende filmpjes te zien van onze werkzaamheden en er is een prijsvraag – waag jij een kans op 
de te winnen tablet?!

NTP laat de duurzame innovatie, Grasfalt zien. Grasfalt is een biobased asfalt waar bitumen wordt 
vervangen door lignine uit olifantsgras. Zij laten je graag zien hóe ze dat doen. Ook laten ze zien hoe 
we bodemverontreiniging oplossen door middel van ozon. Daarnaast vertellen ze je graag over 
Traineeship Civiel Oost waar we ze partner van zijn. Binnen dit traineeship ervaar je hoe het is om te 
werken bij een ingenieursbureau, de aannemer en de opdrachtgever. 

Jullie zijn van harte welkom in de stand van PLANN ingenieurs B.V.. Zij zullen aan de hand van een 
PowerPoint meer vertellen over het bedrijf. Mocht je meer willen weten over stagemogelijkheden, 
dan ben je hier aan het juiste adres! 

PROTEKTA AQUA TECH B.V.      STANDNUMMER: 419
Protekta Aqua Tech B.V.  wil jou graag meer uitleggen over herstelwerkzaamheden. Bekijk alvast de 
volgende video via youtube: www.youtube.com/watch?v=RWxPCOoz2EA&t=12s. 
Ga naar de website www.infrarelatiedagen.nl/college-tour/ en open de A5 flyer digitaal! 

PROVIEL BV       STANDNUMMER: 205
Proviel ontwerpt en beheert de buitenruimte. Ze luisteren, houden de vinger aan de pols en adviseren. 
Met beide benen stevig op de grond. Letterlijk en figuurlijk! Proviel is een flexibele organisatie. Wat hen 
drijft is de passie voor techniek. Proviel heeft altijd interesse in gelijkgestemden. Zoek je een stageplek 
of (nieuwe) baan? Wil je meer weten? Bezoek hen dan in hal 2, stand 205, of kom langs bij het nieuwe 
kantoor in Hengelo en wellicht zet je iets in beweging.



BEKIJK DE PLATTEGROND EN 
VOLG DE COLLEGE TOUR
Liever de tour online volgen via je telefoon? 
Bekijk de plattegrond ook op: www.infrarelatiedagen.nl/college-tour/

SWECO NEDERLAND      STANDNUMMER: 321

ROELOFS BEHEER B.V.       STANDNUMMER: 201
Roelofs nodigt studenten van harte uit voor de masterclass  ‘Opvangen klimaatverandering’. De masterclass 
vindt plaats in Vergaderzaal 1 en begint om 14:00 uur. 

SCHAGEN INFRA        STANDNUMMER: 222
Schagen Infra geeft informatie over de volgende onderwerpen: 
 •  Productontwikkeling • Circulair bouwen   
 • White Topping   • Ritspad® (maquette aanwezig) 
 • Contractvormen  • Vacatures / traineeship / loopbaanontwikkeling 

STADLANDWATER BV      STANDNUMMER: 327
De cijfers liegen er niet om, het klimaat veranderd. Daar moet de leef- en werkomgeving op 
worden aangepast. Die moet bestendig zijn tegen extreme neerslag of lange periodes van droogte. 
Stadlandwater ontwierp hiervoor de innovatieve draaistuw, maar er zijn vast meer oplossingen te 
bedenken! Bezoek de stand en werk met hen mee aan de beste oplossing. Het beste idee belonen zij met 
een taart voor de hele klas!

STRUKTON CIVIEL      STANDNUMMER: 305
Door het leasepark van Strukton Civiel uit te rusten met de innovatie Wegenwijs, monitoren zij de staat 
van het wegdekoppervlak continu en elke dag. Met de data die hiermee wordt ingewonnen kan niet 
alleen de actuele staat, maar ook de ontwikkeling van de rafeling inzichtelijk worden gemaakt. Dit biedt 
wegbeheerders inzicht in het beste moment voor groot onderhoud en adviseert daarnaast in het beste 
moment om levensduur verlengend onderhoud (LVO) uit te voeren. 

Sweco is altijd op zoek naar studenten en jonge professionals die slim omgaan met kennis en zich willen 
verbinden aan de vraagstukken van onze klanten. Je krijgt bij hen de kans om mee te werken aan de 
meest uitdagende en toonaangevende internationale, nationale en regionale projecten. Bij Sweco draait 
het om talent, kennis, nieuwsgierigheid en samenwerking. Dat is precies wat zij nodig hebben om de 
uitdagingen van morgen vorm te geven. Als jonge medewerker bij Sweco helpen zij jouw talenten 
optimaal tot bloei te laten komen. Zo is het prettig werken bij én met Sweco.



TIMMERHUIS GROEP B.V.       STANDNUMMER: 223

VAN DER WIEL HOLDING BV     STANDNUMMER: 210

VAN WALRAVEN       STANDNUMMER: 537

VAN WERVEN       STANDNUMMER: 554

WEMAC B.V. EN WEGWIJSRENT     STANDNUMMER: 556

WESSELER-OUDE BOOIJINK BV     STANDNUMMER: 522

Timmerhuis Groep B.V. wil studenten kennis laten maken met een multidisciplinair project waarin zowel 
(asbest)sloopwerk, engineering, bodemsanering als civieltechnische werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
Het betreft het project ‘aanleg Ecologische Hoofdstructuur op vliegbasis Twente’, dit project hebben 
zij z’n 3 jaar geleden uitgevoerd met aansluitend 2 jaar beheer&onderhoud, e.e.a. conform een 
UAV-GC contract.

Van der Wiel Holding BV is expert op het gebied van logistiek, vraag en aanbod van grondstromen, 
sloopwerk, bodemsanering, infra, natuurbouw en energietransitie. Van der Wiel Holding BV geeft een 
toelichting op het bedrijf en alles wat zij doen. 

De vraag die voor de studenten centraal staat bij deze stand luidt als volgt: “Hoeveel vierkante meter 
straatwerk mag je in THEORIE aansluiten op 1 straatkolk Ø125mm?”

Van Werven vertelt wat zij binnen het bedrijf allenmaal doen. Daarnaast zijn er twee collega’s die hun 
eigen verhaal kunnen vertellen. Beerd die als grondwerker begonnen is, vervolgens uitvoerder werd 
en nu calculator/werkvoorbereider is. En Richard die ooit als vakantiehulp is begonnen en nu de 
vestigingsmanager van onze vestiging in Ouderkerk is. 

Wemac B.V. En Wegwijsrent hebben een gezamenlijke stand in hal 5. Ze hebben twee televisieschermen 
waarop beelden van hun activiteiten worden getoond. Wemac verhuurt gespecialiseerde (bemande) 
wegenbouwmachines en Wegwijsrent wordt ingezet als specialistisch verkeersmanager bij 
wegwerkzaamheden, calamiteiten en evenementen. 

Wesseler-Oude Booijink BV zal wat laten zien en vertellen over specialistisch grondwerk. De onderwerpen 
die aan bod komen zijn: grondzuigen, stoneslinger (precisie plaatsing van los gestorte producten door 
de lucht) en zand blazen. 


