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Definitie
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Systeemintegratie is het op beheerste wijze implementeren van wijzigingen 

in het werkende vervoersysteem door het in samenhang uitvoeren van de 

activiteiten en processen die tot doel hebben dat de verwachtingen/ 

doelstellingen gerealiseerd worden en de integraliteit van het 

vervoersysteem gehandhaafd blijft.



Doel en aanpak (1)
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We willen bijdragen aan betere prestaties voor reizigers en verladers tegen lagere 

kosten (minder storingen, meer treinen, geen budgetoverschrijdingen, geen uitloop 

van werkzaamheden) en we willen dat door: 



Doel en aanpak (1)
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1. Het verbinden van sleutelspelers d.m.v. een gemeenschappelijke 

taal en begrippenkader plus een aanpak 



Doel en aanpak (1)
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2. Het vergroten, delen en borgen van kennis over systeemintegratie 

binnen de spoorsystemen en op de interfaces van spoorsystemen (zowel 

heavy rail personen en goederen als lightrail en internationaal vervoer)



Doel en aanpak (1)
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3. Het identificeren van verbetermogelijkheden voor 

systeemintegratie in bestaande spoorsystemen 



Doel en aanpak (1)
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4. Het geven van richting aan verbeteringen 

in bestaande en nieuwe spoorsystemen 



Doel en aanpak (2)
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HOE?

2-3 bijeenkomsten per jaar om: 

• elkaar te ontmoeten 

• te inspireren om anders te kijken 

• kennis en ervaringen te delen 

• ideeën te vormen 

• nieuwe oplossingen te adviseren 



Traject kenniskring (2)
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Verschillende thema's zijn geïdentificeerd:

• Verbreden model(len) ✓

• Integraal Testen ✓

• Contractmanagement en systeemintegratie

• Internationaal treinverkeer ✓ Vandaag !

• Systeemsprongen, bijv. ERTMS, 3kV 

• Klankbord onderzoeksproject SIRA

→ Graag suggesties en potentiele sprekers op het evaluatieformulier!

Save the date: najaar 2019 !



Grensoverschrijdend vervoer
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Hoe krijgen we het voor elkaar ? 

De vraag neemt weer toe …

• Toenemende verwevenheid in grensregio’s

• Vervanging van korte vliegbewegingen

Waarom is het zo ingewikkeld ?

Wat kunnen we doen om het soepeler te laten verlopen ?

Wat zijn sleutels tot succes en wat zijn valkuilen ?



Grenzen overschrijdende
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Deze 5e bijeenkomst van de kenniskring ….. 

• Staat in het teken van "verplaats je in de ander", in dit geval het 

buurland. 

• Na een plenair gedeelte waarin we kennismaken met ervaringen, 

sleutels tot succes en valkuilen gaan we in de interactieve sessies 

op zoek naar elementen voor de checklist “grensoverschrijdend 

vervoer” gericht op technische, vervoerskundige en bestuurlijke 

aspecten. 
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13.30u Opening | Lex Frunt en Jeroen Klinkers

13.40u Eindhoven internationale knoop XL | Anja Hannema

13.50u Comprehensive analysis of existing cross-border rail transport connections and missing 

links on internal EU borders | Barth Donners

14.10u Ervaringen met onze Oosterburen (sleutels tot succes en valkuilen) | 

Anja Hannema en Thomas Boom

14.30u Ervaringen met onze Zuiderburen (sleutels tot succes en valkuilen) | 

Robert Jan Roos 

14.50u Pauze

15.30u Interactief deel waarin we samen elementen aandragen voor de checklist  

16.30u Afronding en afsluiting

17.00u Hapjes en drankjes

Programma
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