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Deelnemers bijdrage 1e termijn 

Aanstaande zaterdag 29 februari staat de deadline voor de eerste termijn en bedraagt €375,-. 

Het is niet verplicht om de betaling in 4 termijnen over te maken. Mocht je het hele bedrag liever 

in één keer over willen maken, kan dat ook. In dat geval dien je uiterlijk 29 februari jouw 

persoonlijke bedrag over te maken (*zie uitleg hier beneden), anders hoor je voor de 4e termijn 

wat jouw persoonlijke bedrag is. De bijdrage moet overgemaakt worden naar het volgende 

account: 

 IBAN: NL79 RABO 0396 7607 40 

 T.a.v.: Studievereniging ConcepT, Studiereis 

 Met de vermelding: Deelnemersbijdrage Termijn 1 [achternaam deelnemer] 

*Indien je het gehele bedrag in een keer wil betalen: 

Omdat de nareis bestemmingen van iedereen anders zijn, is ook de prijs van de vliegtickets 

anders. Zoals aangegeven wordt dit verrekend in de deelnemersbijdrage die je aan ons moet 

overmaken. Hierbij is de vlucht vanaf Sydney op 17 oktober als basistarief gerekend. Mocht je op 

dit moment de deelnemersbijdrage in één keer over willen maken, kun je contact opnemen met 

Irma. Zij zal dan aan je doorgeven hoeveel deelnemersbijdrage je exact moet overmaken.   

Tweede deelnemers activiteit 

De tweede deelnemers activiteit voor de studiereis staat gepland op 23 maart om 19.00 bij de 

Bowling op het Go Planet Parc. We zullen eerst gaan bowlen en ons daarna verplaatsen naar 

BenedenPeil voor een pubquiz om jullie kennis over onze bestemmingen alvast wat op te 

krikken! Ook zullen we een update geven van onze vorderingen. Zet 23 maart dus alvast in je 

agenda. 

Start onderwijs programma 24 aug 

Ook bij deze studiereis start het onderwijsprogramma een week eerder dan het reguliere collegejaar. 

Wij beginnen dus op 24 augustus met het programma. Houd hier dus rekening mee tijdens het 

boeken van een vakantie in de zomervakantie! 

Thema’s tijdens de studiereis 

Om het onderwijs aan te laten sluiten op de excursies heeft de commissie thema’s opgesteld. 

Hierbij hebben we zoveel mogelijk aansluiting proberen te zoeken bij jullie interesses. Tijdens de 

microstudie zal er in acht groepen onderzoek gedaan worden naar onderstaande thema’s. 

Binnenkort zal meer bekend worden gemaakt over de exacte inhoud van deze thema’s en kunnen 

jullie een voorkeur opgeven naar welk thema je onderzoek wilt doen. De thema’s zijn als volgt: 
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• High rise buildings and underground construction; 

• Sustainable construction in big cities; 

• Governing public transport; 

• The challenges of transportation; 

• Urban water management; 

• Coastal protection; 

• Gateways; 

• Resilient cities. 

De vliegtickets zijn geboekt! 

De hele groep vliegt op 24 september om 11.30 vanaf Düsseldorf via Abu Dhabi naar Singapore. 

Op 25 september komen we om 9.55 lokale tijd aan in Singapore.  

Op 1 oktober vliegen we in de avond van Singapore naar Melbourne. De tijden volgen later. Met 

de huidige stand van zaken zullen wij een week later per bus naar Canberra reizen en per trein 

naar Sydney. De reis eindigt op vrijdag 16 oktober in Sydney, voor de nacht van 16 op 17 oktober 

wordt nog voor accommodatie gezorgd.  

De volgende stap is het boeken van de accommodaties. Wanneer deze bekend zijn laten wij dit 

weten, dit zal waarschijnlijk in april zijn.  

Update excursies 

We willen jullie graag mededelen dat de eerste excursie al vaststaat! Op vrijdag 25 september 

trappen we de studiereis af met een bezoek aan de Nederlandse ambassade in Singapore voor een 

dosis Singaporese cultuur. Maar dat is natuurlijk niet alles, zowel in Singapore als in Australië zijn 

momenteel een hoop interessante civiele projecten bezig. Een aantal uitgelichte projecten en 

instanties in Singapore waar we nu mee in gesprek zijn staan hieronder. In de volgende 

nieuwsbrief zullen we meer ingaan op de projecten in Australië.  
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1 Nederlandse Ambassade in Singapore  

2 National University of Singapore,  H2i 
NUSDeltares 

http://www.h2i.sg/ 
https://www.nusdeltares.info/ 

3 Tuas Terminal https://www.ship-
technology.com/projects/tuas-terminal-
singapore/ 

4 Pulau Tekong https://www.deltares.nl/en/projects/singap
ore-to-adopt-dutch-polder-concept-as-new-
land-reclamation-method-at-pulau-tekong/ 

5 Changi East, Changi Jewel  https://www.changiairport.com/corporate/
our-expertise/changi-east.html 

6 88 Market Street  http://dragages.com.sg/projects-
post/project-glory/ 

7 Marina Coastal Expressway https://www.youtube.com/watch?v=HUih
pEZuzx8 

8 Tampines Walking & Cycling Town  https://www.youtube.com/watch?v=ntAO
bTmGAl0 

9 Thomson-East Coast MRT https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/
upcoming_projects/rail_expansion/thomso
n_east_coast_line.html 

10 Stamford Detention Tank & Stamford 
Diversion Canal 

https://www.youtube.com/watch?v=nzLD
U5AjbYU 

11 Singapore University of Technology & 
Design 

 

12 The Mangrove Lab https://www.themangrovelab.com/ 

 

Mocht je nou zelf nog een gaaf project of uitje tegenkomen waar je graag naar toe wilt, mail dan 

even naar excursionsstudytour@concept.utwente.nl of kom even op de koffie bij Masha en 

Thorvald. We zijn verhuisd vanuit de Citadel naar de Horsttoren, je bent welkom in HT1213! 

 

 

 

http://www.h2i.sg/
https://www.nusdeltares.info/
https://www.ship-technology.com/projects/tuas-terminal-singapore/
https://www.ship-technology.com/projects/tuas-terminal-singapore/
https://www.ship-technology.com/projects/tuas-terminal-singapore/
https://www.deltares.nl/en/projects/singapore-to-adopt-dutch-polder-concept-as-new-land-reclamation-method-at-pulau-tekong/
https://www.deltares.nl/en/projects/singapore-to-adopt-dutch-polder-concept-as-new-land-reclamation-method-at-pulau-tekong/
https://www.deltares.nl/en/projects/singapore-to-adopt-dutch-polder-concept-as-new-land-reclamation-method-at-pulau-tekong/
https://www.changiairport.com/corporate/our-expertise/changi-east.html
https://www.changiairport.com/corporate/our-expertise/changi-east.html
http://dragages.com.sg/projects-post/project-glory/
http://dragages.com.sg/projects-post/project-glory/
https://www.youtube.com/watch?v=HUihpEZuzx8
https://www.youtube.com/watch?v=HUihpEZuzx8
https://www.youtube.com/watch?v=ntAObTmGAl0
https://www.youtube.com/watch?v=ntAObTmGAl0
https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/upcoming_projects/rail_expansion/thomson_east_coast_line.html
https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/upcoming_projects/rail_expansion/thomson_east_coast_line.html
https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/upcoming_projects/rail_expansion/thomson_east_coast_line.html
https://www.youtube.com/watch?v=nzLDU5AjbYU
https://www.youtube.com/watch?v=nzLDU5AjbYU
https://www.themangrovelab.com/
mailto:excursionsstudytour@concept.utwente.nl

