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Opdracht Programma Vervanging Treinbeveiliging (PVT) 
 
Advies- en ingenieursbureau Movares heeft twee grote opdrachten 
binnengehaald op gebied van treinbeveiliging. Spoorbeheerder ProRail is bezig 
met het Programma Vervanging Treinbeveiliging (PVT). Dit is een van de grootste 
treinbeveiligingsprojecten in Nederland. Hierin worden in de periode 2016 – 2018 
traditionele relaisbeveiligingssystemen vervangen door moderne interlocking 
systemen. ProRail heeft onlangs vier corridors aanbesteed, waarbij Movares twee 
flinke opdrachten verwierf. Movares ontwerpt en realiseert de treinbeveiliging en 
treedt op als hoofdaannemer. 
 
ProRail vraagt Movares voor het ontwerpen van een nieuwe treinbeveiliging 
conform de huidige eisen en wensen en het realiseren van de beveiligingsinstallatie 
en het relaishuis. Daarnaast moet gezorgd worden voor de selectie van een 
geschikt beveiligingssysteem en het begeleiden bij de contractering van een 
aannemer voor de vervanging van alle buitencomponenten(seinen etc.). Ook moet 
zorg gedragen worden voor de algehele systeemintegratie. 
 
Vervanging relaisbeveiligingssystemen 
Het Nederlandse spoor wordt op vele plaatsen nog beveiligd door traditionele 
relaisbeveiligingssystemen. ProRail startte voor de vervanging van deze systemen 
het Programma Vervanging Treinbeveiliging (PVT) waarbij nu de eerste vier 
corridors zijn aanbesteed. Dit zijn Limburg Zuid, met o.a. de emplacementen Sittard 
en Roermond, Limburg Noord (de Maaslijn van Nijmegen tot Venlo), Weert en 
omgeving en het Gooi. Deze projecten worden in periode 2016-2018 uitgevoerd .  
 
Corridors Limburg Zuid en het Gooi 
Movares neemt het grootste deel van de opdracht voor haar rekening, namelijk de 
corridors Limburg Zuid en het Gooi. Doel van het project is het vervangen van de 
oude beveiligingssystemen door een toekomstvast en open systeem dat door alle 
door ProRail gecertificeerde ingenieursbureaus uitgebreid en aangepast moet 
kunnen worden. In het project worden de relaishuizen, treinbeveiligingssystemen 
en kabels vervangen. Daarnaast is Movares verantwoordelijk voor het functioneel 
opleveren van de buitenelementen, zoals seinen, relaiskasten, treindetectie, ATB, 
retourverbindingen, kabels en leidingen. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
 
Paul van Kempen, projectmanager Movares +31 (0)6-5362 8359 
paul.van.kempen@movares.nl 
 
Henk Bongers, accountmanager Movares +31 (0)6-2348 1369 
henk.bongers@movares.nl 
 
Bijgaand beeld is vrij van rechten o.v.v. Movares te gebruiken bij publicaties over dit 
persbericht 

 

 

Movares is het advies- en ingenieursbureau dat oplossingen 

genereert voor de capaciteits-, veiligheids- en inpassingsvraagstukken 

op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en vervoerssystemen. 

Movares is voor haar klanten in de gehele keten actief. Vanaf de 

eerste studies en vroege planfases naar het ontwerp en de realisatie 

van projecten, tot en met het beheer en onderhoud. Ons motto is: Wij 

verbinden. Onze naam staat voor beweging, onze mensen voor 

gedegen kennis. Wij willen hét bureau zijn van vormgevers van een 

bereikbare en leefbare omgeving. Dit doen we door onze kennis en 

kunde maximaal in te zetten voor de continuïteit, veiligheid en 

duurzaamheid van de maatschappelijk onmisbare functies mobiliteit, 

energievoorziening en waterbeheer. 
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