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NiEUW! 
Dit jaaR ook 

goEDERENVERVoER! 

6e jaarcongres	I	Donderdag	25	april	2013	I	NBC	Nieuwegein

actualiteiten in personen- én goederenvervoer:

q	Lange	Termijn	Spooragenda	toegelicht

q	Programma	van	Eisen	hoofdrailnet

q	Betere	afspraken	tussen	ProRail	en	NS

q	Betere	spoorwegveiligheid	en	invoering	van	ERTMS

q		Kansen	in	internationaal	treinverkeer

q Decentralisatie van het spoor: kansen voor regionaal en randstedelijk spoorvervoer

q Eén spoorgoederenloket en concurrentiepositie Nederland in het geding

jaaRlijks BEzocht 
DooR RUiM 150 

RailVakgENotEN 



Dag van de Rail 2013 - Visie & veiligheid gevraagd
Op	donderdag	25	april	2013	vindt	de	6e	editie	van	de	Dag	van	de	Rail	plaats.	Veel	actualiteiten	in	zowel	het	personen-	als	goederen-	
vervoer komen voor het voetlicht. Uitdagingen worden aangepakt. Een eenduidige visie is waar de sector vanuit alle hoeken om vraagt! 

“Als je nu door je oogharen naar de Nederlandse spoorsector kijkt, dan zie je twee rode draden. Ten eerste de roep 
om	meer	visie.	Wat	betekent	de	trein	over	10	tot	20	jaar	voor	reizigers	en	samenleving?	Op	de	Dag	van	de	Rail	
ontvouwen verschillende spelers hun nieuwe visies. Ten tweede zit het spoor dringend verlegen om meer veiligheid. 
Wat	gaat	ERTMS	ons	vanaf	2016	brengen?	Of	wachten	we	liever	op	de	Grote	Klap?	Op	de	Dag	van	de	Rail	praten	de	
kopstukken	u	bij.	Verder	kunt	ú	nu	eens	moties	indienen.	De	drie	meest	aansprekende	moties	spelen	we	door	naar	de	
spoorwoordvoerders	van	de	Tweede	Kamer.”

Volledig overzicht van alle actualiteiten en ontwikkelingen
Op deze dag krijgt u een volledig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, wordt u geïnformeerd over alle actualiteiten in
personen-	en	goederenvervoer	en	krijgt	u	antwoord	op	uw	meest	brandende	vragen.

De hoofdthema’s: 
•	 Lange	Termijn	Spooragenda
•	 Eisen	aan	het	hoofdrailnet
•	 invoering	van	ERTMS
•	 een	veiliger	spoor
•	 ambities	van	verschillende	marktspelers	voor	na	2020
•	 betere	afspraken	tussen	NS	en	ProRail
•	 winterperikelen	op	het	spoor
•	 kansen	in	internationaal	treinverkeer
•	 de	komst	van	één	spoorgoederenloket
•	 concurrentiepositie	van	Nederland	
•	 en	natuurlijk	diverse	projecten

kennis komt tot leven en samenwerkingsverbanden worden verstevigd
Uiteraard krijgt u voldoende gelegenheid om ervaringen met uw vakgenoten uit te wisselen, bestaande relaties 
te	verstevigen	en	nieuwe	contacten	op	te	doen.	Kortom,	een	dag	waar	u	iets	aan	heeft!

Graag	ontmoeten	wij	u	en	uw	collega’s	op	donderdag	25	april	in	het	NBC	te	Nieuwegein.	Schrijf	u	nu	in!

Marc Maartens 
dagvoorzitter

Enkele reacties op het programma in 2012:

“Levendige opzet, 
inhoudelijk goede 

discussie.”
“Goed overzicht van wat actueel is binnen 

spoorsector, interessante sprekers”

“Goede overview van wat er in de sector 
speelt, van alle kanten belicht - overheid, 

grote bedrijven en nieuwkomers.”

“De stiptheid volgens programma, de hoge informatiedichtheid 
en de diepgang in de vragenstelling 

door de dagvoorzitter zijn enorm goed bevallen.”

jaarlijks hoog
gewaardeerd!

“Goede bijeenkomst met 
passende inhoud. Gaf een 

toegevoegde waarde en een 
goed klankbord.”



PROGRAMMA
Dag van de Rail 2013 

08.00  jonge professionals in Rail ontbijt
	 Kwaliteit	Prioriteit: Wat zou de kwaliteitsnorm op het spoor moeten  
 zijn? En hoe maakt dit het gebruik aantrekkelijker voor zowel reiziger  
	 als	verlader?	Meer	informatie:	www.bouw-instituut/rail
 I.s.m. de Jonge Veranderaars

09.00 Ontvangst met koffie en thee

09.30 opening door de dagvoorzitter en overview railontwikkelingen
 Marc Maartens, adviseur en publicist

 Voorstellen motiecommissie, met o.a.:
	 Voorzitter:	Jan Koers,	managing	director,	Intraffic
 Cees Tommel,	directeur,	Keyrail	
 Leon Linders, algemeen directeur, Alstom Transport Nederland
 Ben van Schijndel,	manager	business	development,	BAM	Rail
 Corina de Jongh,	directeur,	Railforum	
 Rikus Spithorst,	partner	en	woordvoerder,	Maatschappij	Voor	Beter	OV
 Mark Sloothaak,	bestuurslid,	Jonge	Veranderaars

 De commissie verzamelt gedurende de dag motievoorstellen van  
 sprekers en deelnemers uit de zaal. De drie beste ideeen worder  
 hieruit gefilterd en tijdens de borrel in ontvangst genomen door de  
	 belangrijkste	spoorwoordvoerders	in	de	Tweede	Kamer.
  
 het kader 
09.50	 spoorbeleid Ministerie van infrastructuur en Milieu
	 q	Lange	Termijn	Spooragenda	en	ambities	na	2020
	 q	Programma	van	Eisen	hoofdrailnet
	 q	Invoering	ERTMS	vanaf	2016
 Jeroen Fukken,	directeur	Openbaar	Vervoer	en	Spoor,	
	 Ministerie	van	Infrastructuur	en	Milieu

10.20 het spoor van de toekomst
	 q	Storingen,	wissels	&	winterweer,	stand	van	zaken
	 q	Invoering	ERTMS	vanaf	2016	
	 q	Ambities	2015,	2020	en	verder
	 q	Veiligheid	op	het	spoor	naar	een	hoger	niveau
 Marion Gout-Van Sinderen,	president-directeur	ProRail
 
10.50	 Visie reiziger: De toekomst van het oV
 Arriën Kruyt,	voorzitter,	Rover
 Frank Visser,	beleidsmedewerker	voor	o.a.	OV,	ChristenUnie
 

11.10	 Koffie-	en	theepauze

11.30 De verbindingen van de toekomst
 Ingrid Thijssen,	directievoorzitter,	NS	Reizigers

12.00 VisiE-iNtERViEW
 Verdere decentralisatie op het spoor?
	 q	Ontwikkelingen in Europa
	 q	Samenwerking	&	geschilpunten	regionale	vervoerders	en	NS
	 q	Verdere	uitrol	‘Het	Nieuwe	Spoorplan’
	 q	Ook zeggenschap over regionale spoorinfrastructuur? (Limburg)

 Manu Lageirse,	algemeen	directeur,	Veolia	Transport	Nederland
 Anne Hettinga, directeur, Arriva en voorzitter, Federatie   
	 Mobiliteitsbedrijven	Nederland
 Ingrid de Bondt,	gedeputeerde	mobiliteit,	provincie	Zuid-Holland
 Eric Wiebes,	wethouder	en	portefeuillehouder	Stadsregio	Amsterdam
 Patrick van der Broeck, gedeputeerde ruimte en infra, 
 provincie Limburg
 

12.40 Visie spoor: light-railvisie
 Tymon de Weger, wethouder Lansingerland en voormalig   
	 voorzitter	Platform	Do	Lightrail
 
12.50	 Lunch	&	YP	netwerk	lunch:	‘De	generatiekloof	voorbij’	

 
14.00 Visie adviesbureaus: spoorvisie/intercity corridors
 Diederik Schonebaum,	directeur	Strukton	Rail	en	voormalig		 	
	 voorzitter	vakgroep	Railinfra,	Bouwend	Nederland
 
14.10  PaRallElsEssiEs
	 Kies	uw	sessies	uit	Spoor	1,	Spoor	2	en	Spoor	3
 
16.00	 Visie goederenvervoer: Eén spoorgoederenloket 
 in Nederland 
 Paul van Lede,	voorzitter,	KNV	Spoorgoederenvervoer
 
16.10	 iNtERViEW (Engels) 
 Visie Europa: kansen in internationaal treinverkeer 
 Patrizio Grillo,	Deputy	Head	of	the	Single	European	Rail	Area		 	
	 Unit,	European	Commission	DG	MOVE	
 Johan Keetelaar,	directeur	Telecom,	Post	en	Vervoer,	ACM	
	 (Autoriteit	Consument	en	Markt)	/	NMa

16.30	 kEYNotE
 Veiligheid op het spoor
 Tjibbe Joustra,	voorzitter,	Onderzoeksraad	voor	Veiligheid
 
17.00 Afsluiting door uw dagvoorzitter met aansluitend borrel
 
 Wat heeft de spoorsector nodig om de doelen 
 in 2020 en 2050 te gaan halen? 
 De motiecommissie biedt tijdens de borrel de beste ideeën van   
	 de	dag	aan	aan	onze	spoorwoordvoerders	in	de	Tweede	Kamer.
 
 VisiE PolitiEk
 Genodigde spoorwoordvoerders*: 
 Betty de Boer,	VVD	Tweede	Kamerlid
 Duco Hoogland,	PvdA	Tweede	Kamerlid	
 Sander de Rouwe,	CDA	Tweede	Kamerlid	
 Stientje van Veldhoven,	D66	Tweede	Kamerlid	
 Carla Dik-Faber,	ChristenUnie	Tweede	Kamerlid
		 (*	altijd	onder	voorbehoud	van	de	Kameragenda)	
 

NiEUW

NiEUW



gegarandeerd actueel
Graag spelen wij in op de actuele stand van 
zaken in de railsector. Wij reserveren bewust 
ruimte voor een sessie waarin de nieuwste 
ontwikkeling of een nieuw project kan worden 
toegelicht.
Actueel programma: 
www.bouw-instituut.nl/rail

Pauze

Positie bepaling van de trein tbv 
veiligheid baanwerkers
q	 Vervangen	van	persoonlijke	waarneming	
 door werkwijze met hogere    
 veiligheidsklasse
q	 Verhogen	van	veiligheid	van	baanwerker		
 door positiebepaling met gegarandeerde  
 waarschuwing
q	 Alternatieven	afhankelijk	van	type	spoor		
 beveiliging
Friso Engels,	consultant,	Intraffic
samen	met	spreker	namens	Strukton

ERtMs
q	 ERTMS	invoer	vanaf	2016
q	 proef	ERTMS	op	Amsterdam	–	Utrecht
Esmé Kalshoven,	hoofd	Inframanagement	en	
Projectmanager	ERTMS,	NS	Reizigers

Rotterdam spoorhaven
q	 Belang	spoor	voor	Rotterdam
q	 Kwaliteit	en	gebruik	spoor	is	samenhang		
 tussen markt, proces en infrastructuur
q	 Maasvlakte	2:	kansen	voor	verbetering		
 spoorproduct
q	 Ketenregie	noodzakelijk	voor	aantrekkelijk		
 spoorproduct
q	 Marktbenadering	met	stimulerende		 	
 maatregelen
Emile Hoogsteden,	directeur	Containers,	
Breakbulk	&	Logistics,	Havenbedrijf	Rotterdam

Pauze

invoer Rail integrity system 
in de praktijk
q Toepassing van asset management 
 op railinfrastructuur
q Actualiteiten
q	 Externe	eisen
q	 Interne	belangen
q	 Integrity	Scan:	technische	documentatie	
 en processen
Olivier Verwest, directeur, Traduco

trans Europese corridors
q	 Trans-Europese	Netwerk-Transport	(TEN-T)		
 toegelicht
q	 Ervaringen	met	TEN-T
q Gevolgen voor de spoormarkt
q	 Plannen	en	ambities	ministerie
Brigit Gijsbers,	plv	directeur	Openbaar	Vervoer	
en	Spoor,	Ministerie	van	Infrastructuur	en	
Milieu

openbaar vervoer van deur tot deur 
q	 Stimuleren	gebruik	van	het	spoor	en	
 het station
q	 Klantbeleving	van	ketendiensten
q	 Strategische	pijlers	deur	tot	deur	vervoer
q	 Duurzame	voor-	en	natransport		 	
 modaliteiten
q	 Concurrentie	met	de	auto
q	 Fiets	parkeren	en	deelfietsen	(OV-fiets)		
 heeft de toekomst
q	 Nieuw:	de	oude	treintaxi	in	een	nieuw		
	 jasje:	NS	Zonetaxi
Remco Wieland,	directeur	NS	Ketenbedrijf,	NS	
Stations

Pauze

Decentralisatie spoorlijnen limburg 
q	 Regio	Limburg	als	toetssteen
q	 Aanbesteding	2016
q	 Voorbereiding	
q	 Hoe	zit	het	met	de	geldstromen?
q	 Hoe	maken	we	er	één	netwerk	van	voor	
 de reiziger?
Ruud Schoufs, programmamanager Openbaar 
Vervoer,	provincie	Limburg

hanzelijn 
q	 Van	Techniek	naar	een	Vervoerssysteem
q	 Testfase	tot	200	km/uur
q	 Wie	is	de	System	Integrator?
Everard van Rees,	testmanager	Hanzelijn,	
Betuweroute,	HSL-Zuid	en	Thalys,	Movares

SPOOR 1
Personenvervoer

SPOOR 2
Personenvervoer

SPOOR 3
Goederenvervoer

www.bouw-instituut.nl/rail

14.10

14.40

15.00

15.30



Partners: 

Mediapartners:

Deel uw visie en expertise tijdens 
de 6e editie van de Dag van de Rail

Nieuwe uitdagingen en kansen
Er is nog veel te winnen in de rail sector. De verwachtingen van Nederland zijn 
hooggespannen: veilig railverkeer, meer en snellere treinen, minder vertragingen, 
meer mogelijkheden voor goederenvervoer en een goede samenwerking tussen 
betrokken partijen. Gelukkig bieden nieuwe technologische ontwikkelingen veel 
kansen. Ondersteunt uw bedrijf de rail sector in Nederland om optimaal gebruik 
te maken van deze nieuwe kansen? Laat dan de aanwezige rail vakgenoten kennis 
maken met uw visie en ontmoet potentiële klanten. 

De voordelen van congres partnership                                               
•	 Presenteer	uw	organisatie	en	uw	diensten																						
•	 Deel	uw	bedrijfsvisie	of	filosofie																																												
•	 Vergroot	uw	naamsbekendheid																																												
•	 Netwerken	op	hoog	niveau																																																					
•	 Ontmoet	nieuwe	en	bestaande	klanten

Enkele mogelijkheden
•	 Marketing	van	uw	bedrijfsnaam,	logo	en	website
•	 Congresdeelname	gecombineerd	met	marketinguitingen
•	 Speaking	opportunity	in	de	vorm	van	sessie/lunchlezing
•	 VIP	Lunch
•	 Standruimte	/	netwerkcorner
                             
Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met:

Wie ontmoet u?
Bestuurders, directeuren, regiomanagers, business unit managers, contractmanagers, projectmanagers, projectleiders, afdelingshoofden, 
programmamanagers, adviseurs en (beleids)medewerkers met aandachtsgebieden rail, infrastructuur, logistiek, openbaar vervoer, verkeer en 
vervoer (van zowel personen als goederen), mobiliteit, ontwikkeling en planvorming

Werkzaam bij:

•	 rijksoverheden
•	 provincies
•	 stadsregio’s
•	 gemeenten
•	 belangenorganisaties
•	 NS	

•	 spoorwegbeheerders
•	 stads-	en	streekvervoerbedrijven
•	 railgoederenvervoerders
•	 intermodale	railoperators
•	 logistieke	dienstverleners
•	 reparatiediensten

•	 bouw-	en	infrabedrijven
•	 projectontwikkelaars
•	 adviesbureaus
•	 ingenieurs-	en	architectenbureaus

VRoEg iNschRijVEN looNt!
Profiteer van de aantrekkelijke 

vroegboekkorting. Meer informatie? 
Neem contact op met Nancy Kager, 

tel: 040 - 2 972 774, email: 
n.kager@bouw-instituut.nl

igor Dirkx
Sales	Manager
Tel.: +31 (0)40 2 974 872
GSM:	+31	(0)6	29	524	428
e-mail:	i.dirkx@bouw-instituut.nl



U kunt zich op 3 manieren inschrijven 
1. www.bouw-instituut.nl/rail
2.	 Stuur	een	email	naar	inschrijving@bouw-instituut.nl
3.	 Bel	onze	congresadviseur	Nancy	Kager	040	-	2	972	774

Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken we u vriendelijk het foldernummer 
(zie bovenaan het aanmeldingsformulier) te vermelden.

Uw	inschrijvingsbewijs	sturen	we	u	zo	snel	mogelijk	toe.	Als	uw	e-mailadres	bij	ons	bekend	is,	
ontvangt	u	de	bevestiging	van	uw	deelname	binnen	een	werkdag	via	e-mail.	

Persoonlijk congresadvies
Nancy	Kager
Tel:	040	-	2	972	774	|	Email:	n.kager@bouw-instituut.nl

Als	congresadviseur	maak	ik	al	5	jaar	deel	uit	van	het	‘Dag	van	de	Rail’	team.
Graag informeer ik u over het congres of over de kortingsregeling wanneer u met meerdere
collega’s	het	congres	wilt	bezoeken.	Heeft	u	vragen,	suggesties	of	interesse	in	deelname?
Neem gerust vrijblijvend contact met mij op, ik denk graag met u mee!

                 join our group: Dag van de Rail

Datum en locatie
Donderdag 25 april 2013
NBC	Nieuwegein
Blokhoeve 1
3438	LC	Nieuwegein
Tel:	030	-	6	026	900
Strategisch	gelegen	naast	A2,	A12	en	A27	en	sneltram	Utrecht-Nieuwegein
Gratis parkeergelegenheid

Uw investering

Deze	bedragen	zijn	exclusief	btw	en	inclusief	koffie,	thee,	lunch,	netwerkborrel	en	een	waardevol	digitaal	naslagwerk.

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. 
Uw	gegevens	kunnen	verstrekt	worden	aan	derden	voor	marketingdoeleinden.	Kloppen	uw	gegevens	niet	of	wilt	u	niet	dat	anderen	deze	gebruiken?	Geef	uw	wijzigingen	door	
aan	de	klantenservice	via	www.bouw-instituut.nl

het Nederlands instituut voor de Bouw (NiB)
is	hét	kennisinstituut	voor	de	bouwsector	van	nu.	Het	NIB	heeft	twee	pijlers:	Enerzijds	voorziet	het	NIB	in	de	opleiding	van	managers	in	de	huidige	bouwsector.	Anderzijds	
speelt	het	NIB	met	kwalitatief	hoogwaardige	trainingen	en	congressen	in	op	de	nieuwste	ontwikkelingen	in	de	bouw.	Het	NIB	is	onderdeel	van	Het	Nederlands	Vastgoed	Insti-
tuut	en	maakt	deel	uit	van	Informa,	een	wereldwijd	congres-	en	uitgeefconcern	waarvan	ook	IBC	Conferences	&	Publishing	en	Lloyd’s	List	deel	uitmaken.	Informa	is	genoteerd	
aan de beurs in Londen.

Aanmelden vanaf 15 februari t/m 31 maart 2013 Aanmelden vanaf 1 april t/m het congres

e 899,-  e 999,-

Postbus	591	|	6500	AN	Eindhoven

Gegevens	onjuist?	Retourneren	is	niet	nodig.	
Geef	uw	wijzigingen	door	aan	de	klantenservice	via	www.bouw-instituut.nl

YoUNg PRofEssioNals
PakkEt:

Gratis ontbijt + netwerk lunch 
+ congres voor maar €399,-
(voor personen t/m 30 jaar)


