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Beste gasten van het Railforum Valentijnsontbijt, in het prachtige Railcenter,  

Onlangs ontvingen mijn vrouw en ik een groep speciale gasten tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Ieder 

jaar verwelkomen wij vertegenwoordigers van een sector die belangrijk is voor Nederland, en dit jaar 

waren dat mensen die werken in en voor het openbaar vervoer.  

Alleen met de trein vervoert U samen al een miljoen reizigers per dag. En dan heb ik het nog niet over 

alle bussen, trams, en veerboten. U zorgt ervoor dat Nederland in beweging kan blijven. En dat op 

een manier die vriendelijk is voor milieu en klimaat. En natuurlijk doet U dat met veel aandacht voor 

veiligheid en betrouwbaarheid. Zowel voor de mensen die er werken als die ermee reizen.  

In december was ik in Assen, bij het OV Bureau Groningen Drenthe, en ik was onder de indruk van de 

samenwerking van alle betrokken overheden en organisaties. Sinds december is het busvervoer in 

Groningen en Drenthe bijna geheel emissievrij, dankzij de inzet van elektrische bussen en 

waterstofbussen. En zo wordt er op heel veel plekken in Nederland gewerkt aan schonere mobiliteit. 

Fantastisch.  

Ik weet dat Uw werk onder een vergrootglas ligt. Grapjes over blaadjes op de rails en vierkante wielen 

zijn nu eenmaal onuitroeibaar. Maar wie kijkt naar de waarderingscijfers van de reizigers, ziet een 

stijgende lijn door de jaren heen. U krijgt van de klant een rapportcijfer van 7,7. Een vol punt hoger 

dan begin deze eeuw. Welke sector kan dat zeggen?  

Jammer dat wij U niet allemaal konden verwelkomen en ik was graag bij dit mooie ontbijt 

aangeschoven. Al was het maar om te onderschrijven dat U reuze trots kunt zijn op wat U allen 

dagelijks met elkaar presteert.   

Dat het een jaar mag zijn waarin wij samen veilig en duurzaam in beweging blijven! 


