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Railforum 2019 - 2020:
Never a dull moment

“De spoorsector leert
zichzelf beter te hacken”
Het imuumsysteem van de railsector krijgt steeds meer nieuwe
uitdagingen te verwerken om aan de sterk groeiende vraag naar
spoorvervoer te voldoen.

Railforum
030 303 54 70
info@railforum.nl
www.railforum.nl

Vrijhaven voor pre-discussies
Railforum is ruim 25 jaar de veilige ontmoetingsplek waar mensen,
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die iets met spoorvervoer hebben, elkaar ontmoeten. Ze inspireren

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

elkaar en laten nieuwe verbindingen en inzichten ontstaan.
met effect op de vraag naar mobiliteit

Hierdoor verbeteren de prestaties van het spoor. Railforum
biedt hen een platform als vrijhaven voor pre-discussies, jaagt
nieuwe denkstromen aan en verbindt met andere overlegtafels.
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Ook agenderen we onderwerpen die nergens anders besproken
worden.

Onafhankelijk, inspirerend kennisnetwerk van spoorsector

“We agenderen onderwerpen
Dit is het Railforum jaarplan

die nergens anders besproken

2019 - 2020.

worden.”

Eindredactie | Anique Haaring

De vereniging draait op ca. 2500 actieve leden, werkzaam bij ca. 85

Vormgeving | Lobke Koning

aangesloten bedrijven en organisatie, ca. 40 non-profit organisaties

Foto voorpagina | Gerrit Vermeulen
Druk | Drukwerkdeal

Adres | Moreelsepark 65
Postbus 1409, 3500 BK Utrecht
E-mail | info@railforum.nl

Bij Railforum zijn mensen actief

VISIE VAN RAILFORUM
Versnellen transities in spoorsector voor betere mobiliteit
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AMBITIE VOOR 2019-2020
De ‘Railforum Aanbevelingen’

en ruim 50 zelfstandig professionals. Alle schakels in zowel de
horizontale als verticale ketens zijn vertegenwoordigd. Dit maakt
Railforum uniek, en het enige platform waar de hele spoorsector
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vertegenwoordigd is.
Leden, partners en relaties van Railforum zijn trots op de bijdrage
die het spoorvervoer levert aan de mobiliteit in Nederland,

die waarde hechten aan het

welke van wereldklasse is. Uiteraard zoeken zij continu naar

maatschappelijk belang van

verdere verbetermogelijkheden en het versnellen van, door de

railvervoer voor zowel personen als

maatschappij gevraagde, transities. Zij dragen daar actief aan bij,

goederen. Railforum organiseert

dankbaar gebruikmakend van het Railforumnetwerk.

bijeenkomsten, waarbij men elkaar
ontmoet, discussieert en het liefst

Corina de Jongh

direct initiatief toont en acties uitzet.

dejongh@railforum.nl
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MISSIE VAN RAILFORUM

ROLLEN VAN RAILFORUM
Ontmoeten, inspireren, verbinden en verbeteren
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THEMA’S VOOR RAILFORUM
In 2019-2020

22

AANPAK PER THEMA
Railforum organisatie, werkvormen en benodigd budget
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1. Trends en ontwikkelingen
met effect op de vraag naar mobiliteit.
Bij de totstandkoming van dit jaarplan nemen we die trends

nieuwe toetreders. Het spoorvervoer

en ontwikkelingen mee die van invloed zijn op de vraag

kan hierin de ruggengraat van de

naar mobiliteit in Nederland. We onderscheiden daarbij vijf

mobiliteit systemen vormen.

invalshoeken:

4. Maatschappelijk

1. Demografisch

tot grotere vraag naar capaciteit

Consumenten

Verstedelijking leidt tot sterkere

voor reizigers en goederenstromen,

‘ontzorgd’

mobiliteitsgroei van, naar, tussen

zowel over korte als lange afstanden.

betere

en in de steden. Het spoorvervoer

Spoorvervoer kan hierin voorzien,

spoorvervoer voor de leefbaarheid in

kan dikke stromen met beperkt

zeker als we meer vraaggestuurd

de steden en duurzaamheid van al ons

ruimtegebruik op veilige en duurzame

rijden.

handelen wordt steeds belangrijker.

wijze faciliteren. Samenhang met

willen

worden

en

prestaties.

Vraaggestuurd

steeds

De

meer

verwachten
rol

aanbieden

van

van

langzaam verkeer (voetganger en

3. Technologisch

mobiliteitsdiensten en het verminderen

fiets) kan nog beter. Knooppunten zijn

Internet of Things geeft ons sneller

van

logische ontwikkelcentra dus deze

de beschikking over meer data en

diverse uitstoot en circulair werken zijn

krijgen veel nieuwe functies.

maakt sneller handelen mogelijk en

uitgangspunt. Het spoorvervoer kan een

wenselijk. Daarnaast verwachten we

grote bijdrage leveren aan het bereiken

2. Economisch

een transitie naar meer autonome

van het Klimaatakkoord.

De huidige economische groei leidt

voertuigen, Mobility as a Service en

energieverbruik,

verlagen

van

5. Politiek
De ordening van het spoorvervoer

Consumenten willen steeds meer
‘ontzorgd’ worden en verwachten
betere prestaties.

staat nog steeds ter discussie, net als
de

nieuwe

betalingsmogelijkheden

van mobiliteit. De sector kan daarbij
zelf met nieuwe initiatieven komen om
het maatschappelijk en economisch
rendement te vergroten.

Foto: Charles Forerunner
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Railforum heeft vanaf de oprichting in 1992 deze missie:

Railforum is het onafhankelijke kennisnetwerk van bedrijven
en organisaties die actief zijn in de brede railsector. Centraal in
de vereniging staat het uitwisselen van kennis en ervaringen,
om zo het maatschappelijk en economisch rendement van
spoorvervoer te vergroten. Accent ligt op het versnellen van
(proces) innovaties. Railforum biedt daarbij haar diensten aan
en zorgt voor afstemming met andere sectoren, de politiek
en wetenschap. Spoorvervoer is de focus, uiteraard in de
maatschappelijke, ruimtelijke en economische context van
andere sectoren en modaliteiten.
De leden stelden in december 2017 vast dat de focus spoorvervoer bleef,
maar wel de horizontale keten (deur-tot-deur) èn de verticale keten (alle
sectoren). Men vraagt ook aandacht voor de positionering / reputatie van
de spoorsector, zowel voor consument, arbeidsmarkt als maatschappij. De
leden willen dat men weer trots is op de sector.

2. Missie van Railforum
Onafhankelijk, inspirerend 				
kennisnetwerk van spoorsector

Belangrijke kernkwaliteit is de “veilige omgeving” die Railforum biedt
voor kennisuitwisseling en meningsvorming. Daarnaast willen we leden
inspireren en actief laten participeren, dit kan het beste door mensen te
verbinden op datgene waar ze energie van krijgen.
We constateren anno 2018 dat de missie nog steeds past en dat de
leden het doel nog steeds actief onderschrijven. We zien wel een verdere
verschuiving van spoor, naar ov, naar gedeelde mobiliteit en Mobility as
a Service. Voor Railforum blijft de focus op spoorvervoer en de positieve
bijdrage die deze sector levert aan deze mobiliteitstransitie.
Foto: Jos van Zetten
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4. Ambitie van Railforum voor 2019-2020:
de ‘Railforum Aanbevelingen’
De leden, partners en relaties ontmoeten
bij Railforum elkaar en nieuwe mensen,
elkaar inspirerend tot andere, onverwachte
verbindingen en inzichten. Wij bieden een
platform als vrijhaven voor pre-discussies,
jagen

nieuwe

denkstromen

aan

en

verbinden met andere overlegtafels. Ook
agenderen we onderwerpen die nergens
anders besproken worden.
Ambitie voor 2019 en 2020 is om op
de thema’s uit dit jaarplan te komen

3. Visie van Railforum

met “Railforum Aanbevelingen”. Dit zijn

Foto: Diga Verde Fotografie

door de sector gedragen aanbevelingen
over hoe we als spoorsector nog beter
kunnen bijdragen aan de leefbaarheid

Versnellen transities in spoorsector 		
voor betere mobiliteit in Nederland

en bereikbaarheid van Nederland. Deze
aanbevelingen zijn inhoudelijk opgesteld
door onze leden, er is consensus over,
en indien mogelijk ook wetenschappelijk

Leden, partners en relaties van Railforum zijn trots op de bijdrage die het spoorvervoer levert

gevalideerd. De Railforum Aanbevelingen

aan de mobiliteit in Nederland, welke van wereldklasse is. Uiteraard zoeken zij continu naar

worden gepresenteerd in de lay-out van

verdere verbetermogelijkheden en het versnellen van, door de maatschappij gevraagde,

het Railforum relatieblad en zijn openbaar

transities. Zij dragen daar actief aan bij, dankbaar gebruik makend van het Railforumnetwerk.

beschikbaar.

Het secretariaat is daarbij faciliterend, het bestuur zet daarvoor de agenda en het tempo en
legt (nieuwe) verbindingen tussen alle stakeholders.
Foto: Nienke van Denderen
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5. Rollen van Railforum
ontmoeten, inspireren,
verbinden en verbeteren
Railforum heeft de volgende rollen:
•

Facilitator, inspirator en aanjager van transities

•

Bieden van platform/ “veilige omgeving” voor uitwisselen van kennis

6. Thema’s voor Railforum
in 2019-2020
Als we naar de huidige trends en ontwikkelingen kijken zien we vijf belangrijke thema’s voor Railforum. De
overige thema’s worden al door anderen opgepakt zoals door de Mobiliteitsalliantie, OVNL, KNV, Railcargo
en Railcenter. De gekozen thema’s kunnen zowel op het personen- als goederenvervoer toegepast worden.
Deze thema’s zijn:
1. Toekomstbeelden – sporen in de toekomst –
2. Sturen op reizigersgeluk in de reis van deur-tot-deur

en meningsvorming
•

Kennis laten delen, ontwikkelen en borgen in samenwerking met

3. Investeringsagenda voor spoor

wetenschappers en internationaal

4. Spoorvervoer verder verduurzamen

•

Ontmoetingen organiseren (netwerkfunctie)

•

Verbindingen leggen (in horizontale en verticale keten)

•

Vernieuwingen en innovaties stimuleren en helpen versnellen

•

Agendazettend en richtinggevend voor sector als geheel

Per thema geven we aan:

•

Bevorderen en uitdragen van positief imago en reputatiemanagement

a)

Wat verstaan we hieronder?

voor spoorvervoer

b)

Wat is de ambitie?

c)

Wat is de huidige stand van zaken?

Railforum is al meer dan 25 jaar de veilige ontmoetingsplek waar alle partijen

d)

Hoe pakt Railforum het op?

elkaar ontmoeten, elkaar weten te inspireren en nieuwe verbindingen en

e)

Wanneer pakt Railforum het op?

inzichten ontstaan waardoor men de prestaties kan verbeteren.

f)

Wie binnen Railforumbestuur pakken dit thema op?

5. Verhogen van capaciteit, berouwbaarheid en voorspelbaarheid en verlagen regeldruk

De vereniging draait op ca. 2500 actieve leden, werkzaam bij ca. 85
aangesloten bedrijven en organisatie, ca. 40 non-profit organisaties en
ruim 50 zelfstandig professionals. Alle schakels in zowel de horizontale als
verticale ketens zijn vertegenwoordigd. Dit maakt Railforum uniek, en het
enige platform waar de hele spoorsector vertegenwoordigd is.

Foto: Diga Verde Fotografie
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6.1 Toekomstbeelden
-sporen in de toekomst-

Foto: Sander van der Werf

a) Er zijn beelden over de mobiliteit in Nederland in 2050. Hoe zien de spoorsystemen er dan uit?

Concrete onderwerpen:

Welke rol hebben zij in het leefbaar en bereikbaar houden van Nederland.

•

meerwaarde spoorsystemen in de toekomst (economisch, ruimtelijk en sociaal)

•

innovaties versneld uitvoeren zoals vraaggestuurd spoorvervoer

•

integratie spoorsysteem en andere modaliteiten, ook heavy en light rail

•

relaties spoorsystemen en RO verhogen, incl. stations van de toekomst.

b) Gezamenlijke beelden vormen over de meerwaarde en rol van spoorsystemen in 2050.
c) Er zijn heel veel diverse toekomstbeelden en overleggen. Er is geen consensus en dus ook geen
versnelling in realisatie. Er lijkt meer aandacht voor de opkomst van nieuwe (deel)systemen dan voor het

e) De leden van De Moreelse Tafel presenteerden in 2016 hun eerste rapport en deze tafel kan een

optimaal benutten van de meerwaarde van spoorsystemen.

doorstart maken om in 2019 met een tweede rapport te komen met Railforum Aanbevelingen.

d) Graag brengen we de vergezichten van mobiliteit voor landelijk en stedelijk gebied bijeen en

f) Bestuursleden Maurits Schaafsma (overall), Bas Bakker (HRN), Christel Mourik (regionaal en stedelijk),

onderzoeken daarbij de toekomstige rol van spoorvervoer.

Carel Robbeson (Goederen), Jos van Kleef (RO en MaaS) zijn betrokken.
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TOEKOMST
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R E P U TAT I E

6.2 Sturen op reizigersgeluk
		 in de reis van deur-tot-deur.
a) Reizigers kunnen steeds meer

zeker in verstedelijkt gebied en

Concrete onderwerpen:

kiezen uit meerdere vervoerswijzen.

over de langere afstanden. Voor de

• Verbeteren van de beschikbaarheid van

Hoe verleiden we hen vaker tot het

railsector liggen de uitdagingen vooral

multimodale, actuele reisinformatie bij

kiezen van gedeelde mobiliteit per

in het beter koppelen met voor- en

calamiteiten.

spoor, indien dat de best passende

natransport, betere reisinformatie,

• Bundelen van multimodale reisadviezen die

optie is?

flexibelere kaartverkoop en – tarieven

aansluiten op de behoeftes van de reiziger

en voldoende capaciteit (zitplaats

• Verbeteren betaalgemak door single check-in/

b) Leden willen elkaar inspireren meer

kans vergroten). Bij goederenvervoer

check-out, mobiel betalen et cetera.

aan de belevingswaarde te doen.

vooral betrouwbaarheid en voorspel-

• Vergroten van de vrijheid van tarieven en

baarheid voorop.

abonnementen.

c) Aandacht lijkt nu vooral te gaan

• Versterken transfer en verblijffunctie van

naar de onderkant van de piramide

d) We brengen de mensen die de

van Maslow. Daarnaast vindt het

reizigersbeleving kunnen beïnvloeden

stimuleren en promoten van MaaS

en mensen met kennis en ervaringen

e) De jaarlijkse uitreiking van de Blije Reizigers

plaats bij Connekt en KNV en door de

uit andere sectoren bijeen. Daarnaast

Prijs was eind 2017 voor het laatst. Er waren

zeven MaaS pilots onder leiding van

leggen we de focus op de interfaces

onvoldoende kwalitatief goede initiatieven in

het ministerie.

binnen

met

de markt om deze jaarlijks toe te kennen. Eind

zodat

2018 organiseren we daarom het eerste event

In alle toekomstbeelden is er voor een

spoorvervoer de beste bijdrage kan

over klantbeleving met gastsprekers uit andere

railgebonden vervoer een duidelijke

leveren aan MaaS.

sectoren. Als leden dit positief waarderen, doen

de

de

andere

spoorsector

en

modaliteiten

functie bij grote vervoerstromen,

stations en halten.

we dit ook in 2019 en 2020. Uitbreiding met
tussentijdse werkgroep bijeenkomsten om de

Hoe verleiden we reizigers vaker tot het

voorbeelden uit te werken is mogelijk. Daarnaast

kiezen van gedeelde mobiliteit per spoor,

kwartaal met Railforum Aanbevelingen komen.

indien dat de best passende optie is?

f) Bestuursleden Jan Koers (overall), Alexandra

starten we een ‘MaaS-estafette’ waarbij we elk

van Huffelen (vervoerders) en Jos van Kleef (RO)
zijn betrokken.
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MOBILITEIT

a) Door de groeiende vraag naar mobiliteit is investeren in de
vervoerssystemen noodzakelijk. Maar waar en hoe? En met welke partijen?
Er lijkt budget genoeg, ook bij bijvoorbeeld InvestNL.
b) Komen tot een gezamenlijke investeringsagenda voor de spoorsystemen
in Nederland.
c) Er is nu veel aandacht voor de politieke lobby om meer geld te krijgen.
Zo is er in oktober 2018 weer een diner van de Mobiliteitsalliantie met
de minister. Maar er circuleren nog erg veel alternatieven, waardoor
keuzes lastig zijn te maken. Railforum wil deze te maken keuzes beter
onderbouwen (ook internationaal) en inspiratie bieden om tot snellere
besluitvorming en realisatie te komen.
d) We willen met de leden consensus bereiken over:
•

Beste wijze vergroten capaciteit huidige netwerken en uitbreiden
netwerken, met een (maatschappelijk) hoger rendement.

6.3 Investeringsagenda
		 voor spoor

•

Verbeteren grensoverschrijdend personen- en goederenvervoer.

•

Benutten nieuwe financieringsvormen voor infra en materieel.

•

Kansen benutten van automatisch rijden van railmaterieel (ATO).

•

Hoe te komen tot meer vraaggestuurd spoorvervoer.

e) Railforum wil begin 2019 starten met een projectgroep die de voorstellen
vanuit de Moreelse Tafel (zie 6.1) uitwerkt in een investeringsagenda. De
Railforum Aanbeveling hiervoor moet voor de zomer 2019 gereed zijn ten
behoeve van overheidsbegrotingen 2020.
f) Binnen bestuur zijn Bas Bakker (overall en HRN), Christel Mourik
(regionaal en stedelijk), Chris Verstegen (infra), Hein van der Schoot
(industrie) en Jacob Zeeman (aannemers) betrokken.
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6.4 Spoorvervoer verder
		 verduurzamen

Foto: Roman Gomez

a) Ook voor het spoorvervoer liggen er grote uitdagingen om verder te verduurzamen en zo een bijdragen te

Concrete onderwerpen:

leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Zowel in de modal shift als binnen de sector.

•

Het spoorvervoer duurzamer realiseren, logistiek slimmer invullen, materialen hergebruiken, energie
verminderen, brandstofverbruik minimaliseren etc.

b) In 2050 willen we ook in de spoorsector klimaatneutraal werken. Dit betekent geen CO2-uitstoot meer en

•

Modal shift realiseren naar de meest duurzame vervoerswijze voor, zowel reizigers als goederen. Met speciale
aandacht voor het verbeteren van de bezettingsgraden.

circulair werken. We willen jaarlijks Railforum Aanbevelingen geven op gezamenlijke prioriteiten vanuit een
sectorbreed gedragen duurzaamheidsprogramma spoor.

•

c) Het spoorvervoer kan verder verduurzamen en daarvoor is een programma uitgezet onder leiding van het

e) Dit thema loopt al met PDOVS en was ook het thema voor het innovatiecongres van 1 november 2018. Voor

Platform Duurzaam OV en Spoor (PDOVS). Budgetten en tijd worden nu teveel versnipperd ingezet, dus

2019 bezien we welke rol Railforum in 2019 en 2020 nog meer kan vervullen. Railforum blijft voorzitter van de

samenwerking kan beter.

Overleggroep Energie-efficiency in het kader van de MJA-3.

d) Railforum faciliteert PDOVS en andere initiatieven uit de spoorsector. Daarnaast besteden we aandacht aan het

f) Vanuit bestuur zijn Alexandra van Huffelen (overall en modal shift), Chris Verstegen (innovatie en infra) en

gezamenlijk prioriteren en versnellen van de realisatie van duurzaamheidmaatregelen.

Jeannette Baljeu (klimaatakkoord) betrokken.
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Verbeteren klimaatbestendigheid van spoorvervoer systemen.

I N N O VAT I E
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VA K M A N S C H A P

Ambitie is dat spoorvervoer
groeit door meer capaciteit

6.5 Verder optimaliseren
		 van het spoorvervoer

en betrouwbaarheid.

Door verhogen van capaciteit, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid en verlagen regeldruk
a) Door een toenemende vervoersvraag van personen en goederen moet de spoorsector meer capaciteit bieden. Daarnaast
moet deze capaciteit betrouwbaarder zijn, dus minder verstoringen of uitval. Om dit te realiseren is voorspelbaar onderhoud
noodzakelijk, zodat onderhoud en storingsherstel zodanig slim logistiek gepland kunnen worden, dat een storingsvrije
treindienst mogelijk is. Daarvoor zijn meer innovaties wenselijk, zowel in technologie als in logistieke onderhoudsprocessen.
Hiervoor is een verlaging van de regeldruk gewenst.

b) De ambitie is dat het marktaandeel spoorvervoer groeit door het aanbieden van meer capaciteit en betrouwbare uitvoering.
Hier kan nog wel wat verbetering plaatsvinden. Ook in de wijze waarop we georganiseerd zijn en samenwerken in de keten.
Railforum wil ook de transitie naar minder regeldruk aanjagen en de huidige veiligheidscultuur ter discussie stellen. Op deze
thema’s kunnen Railforum Aanbevelingen gedaan worden.

c) Er zijn binnen de spoorsector erg veel verschillende geluiden te horen over hoe we deze ambities kunnen realiseren.
Er lijken veel tegengestelde belangen.

d) Binnen Railforum kunnen we de betrokken partijen bijeen brengen en zoeken naar de gemeenschappelijke belangen en
daardoor tot een gezamenlijk prioritering komen.
Concrete onderwerpen zijn:
•

Innovatief beheer, onderhoud en vervanging.

•

Betere systeemintegratie.

•

In- en outsourcen, andere rolverdeling en ketensamenwerking.

e) De meeste onderwerpen komen al aan de orde in de Railforum Kenniskringen Materieelonderhoud, Stedelijke Rail en

•

Betere governance en concessies voor de gebruikers.

Systeemintegratie. In 2019 is een overkoepelend overleg wenselijk om hierbij prioriteiten te stellen.

•

Ontregel het spoor - voor betere prestaties tegen lagere kosten.

•

Verminderen van Nederlandse regelgeving en meer aanhaken op Europese wetgeving.

f) Vanuit bestuur zijn Jacob Zeeman (overall en aannemers), Carel Robbeson (Goederen) en Hein van der Schoot (industrie en

•

Discussie starten over nieuwe veiligheidsnormen: hoe veilig is veilig genoeg?

KK MO), Bas bakker (KK SI) betrokken.
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8. Railforum organisatie, werkvormen
en benodigd budget
De bestuursleden van Railforum hebben een belangrijke rol bij de realisatie
van het jaarprogramma. Hun rollen zijn:
•

Voorbeeldfunctie dus herkenbaar en ambassadeur van hele sector,
gezamenlijk zijn ze een afspiegeling van de hele sector.

•

Bestuursleden zitten in het bestuur zonder last of ruggenspraak,
onafhankelijk en in actieve dienst.

•

Verbindingen leggen in horizontale keten (deur-deur) en in verticale
keten (productiekolom).

•

Vernieuwingen en innovaties versnellen.

•

Agendazettend en richtinggevend voor de sector als geheel.

Het Railforum team faciliteert de initiatieven van leden op alle thema’s
en voeren de secretariaten en events uit. Daarnaast zorgen zij voor het
verenigingssecretariaat, inclusief relatiebeheer, communicatie en archivering.
In 2019 maken we onze publicaties digitaal toegankelijk.
Foto: Diga Verde Fotografie

7. Aanpak per thema
In de periode 2019-2020

1.

Het agenderen en het voeren van verkennende discussies.

pakken we binnen Railforum

2.

Delen van (nieuwe) kennis en inzichten, ook internationaal en over 		

bovengenoemde thema’s op
verschillende wijzen op. We
onderscheiden vijf fasen:

We merken dat de bestaande werkvormen (seminars, congressen, werkgroepen
en dergelijke) niet altijd het gewenste resultaat opleveren. We kiezen daarom
ook de komende jaren voor andere werkvormen. Genoemde opties zijn
studiereizen, actieve uitjes, ontmoetingen met meer ruimte voor delen van
ambities en passies et cetera. Naast de inhoud geven we ook aandacht aan
processen als samenwerking. Diversiteit van onze kenniskringevents heeft

sectoren heen.
3.

daarbij onze aandacht, net als het productief maken van generatieverschillen.

Begeleiden van Kenniskringen, pilots, experimenten en dergelijke om

Het zijn immers de mensen die het met elkaar moeten maken. We zoeken

tot versnelling van realisatie te komen.
4.

daarbij ook de samenwerking met andere organisaties.

Indien gewenst komen tot Railforum Aanbevelingen en deze
adresseren, presenteren en publiceren.

5.

(events en dergelijke).
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Voor benodigd budget verwijzen we naar de begroting 2019.

Bieden van platform voor presentatie en vergroten draagvlak en uitrol
Foto: Kevin Verkruijssen
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DAG VAN DE LIGHT RAIL

19 Maart

TRANSIREDE

06 Juni

RAILFORUM EVENT 2019

EVENTS

23 Januari

Zie railforum.nl voor het actuele programma.
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