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Donderdag 3 november 2011: Dag van 

de Ingenieur 
 

 
Op donderdag 3 november 2011 staan ingenieurs en ingenieursbureaus in de spotlights. Op deze Dag 

van de Ingenieur wordt de ‘Ingenieur van het Jaar’ bekendgemaakt en ‘De Vernufteling’ uitgereikt. 
Met de uitreiking van deze prijzen willen het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA en 

branchevereniging NLingenieurs zichtbaar maken welke meerwaarde ingenieurs hebben voor de 

maatschappij en ook meer bekendheid geven aan het werk van advies- en ingenieursbureaus.  
 

Naast beide uitreikingen wordt op de Dag van de Ingenieur een debat gehouden over de toekomst 
van de Nederlandse ingenieur, naar aanleiding van drie onderzoeken onder studenten, ingenieurs en 

ingenieursbureaus. Deze onderzoeken tezamen leveren een beeld op waar technisch Nederland nu 
staat en werpen een blik op de toekomst. De onderzoeken zijn tot stand gekomen in samenwerking 

met adviesbureau Berenschot en Technisch Weekblad. 

 
De Dag van de Ingenieur wordt gehouden op een locatie die techniek ademt, het Louwman museum 

in Den Haag. Meer informatie over deze dag vindt u op www.dagvandeingenieur.nl 
 

Wilt u ook aanwezig zijn bij deze happening? Neem dan contact op met Arno Hermans,  

tel. 070 – 391 98 82 of arnohermans@kiviniria.nl. 
 

Programma Dag van de Ingenieur 
13:30 uur  Ontvangst in de Great Hall en rondgang museum 

15:15 uur  Openingswoord door Ronald Kooyman, directeur Louwman Museum 
15:30 uur  Presentatie onderzoeksresultaten 'De toekomst van de Nederlandse ingenieur' 

15:40 uur  Debat 'De toekomst van de Nederlandse ingenieur' m.m.v.:  

ir. Gert-Jan Kramer (voormalig CEO Fugro) 
Marije te Kulve (student bouwkunde TU/e) 

ir. Karel Luyben (rector magnificus TU Delft) 
drs. Ed Nijpels (voorzitter NLingenieurs) 

ing. Martin van Pernis (president KIVI NIRIA) 

16:30 uur  Pauze 
17.00 uur  Opening door ir.Jasper van Kuijk (cabaretier en onderzoeker TU Delft) 

17:10 uur  Verkiezing Ingenieur van het Jaar door ing. Martin van Pernis 
17:40 uur  Intermezzo door ir. Jasper van Kuijk 

18:00 uur  Uitreiking De Vernufteling door drs. Ed Nijpels 

18:30 uur  Italiaans diner en/of rondgang museum 
21:00 uur  Einde 

 


