
Systeemintegratie
Railforum
Grensoverschrijdende systeemintegratie in 

hartje Randstad, hoe lossen we dit op?

Maandag 7 juni



AGENDA
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12.00u Welkom en introductie | Lex Frunt, voorzitter kenniskring Systeemintegratie

12.10u Grensoverschrijdende systeemvraagstukken bij de Hoekse Lijn | Iwan Arts, Gemeente Rotterdam

12.25u Open discussie over de dilemma’s en te kiezen oplossingen o.l.v. Rick van Koppen, Stevin

12.50u Gekozen oplossingen en lessen | Iwan Arts, Gemeente Rotterdam

13.00u Afsluiting



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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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

11

Verschillende thema's zijn geïdentificeerd:

• Verbreden model(len) ✓

• Integraal Testen ✓

• Opdrachtgever/-nemerrelaties en systeemintegratie ✓

Internationaal treinverkeer ✓

• Klankbord onderzoeksproject SIRA ✓

• Systeemsprongen, bijv. ERTMS, 3kV, ATO 

→ Graag suggesties en potentiele sprekers in de chat!



Onderzoeksproject SIRA (1)
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Doel: Een integrale benadering 

en vroegtijdige samenwerking

stimuleren in inter-/intra-

organisatorische projecten

(door te concentreren op 

voorgaande en lopende

praktijk relevante casussen).

See the project website 
www.integration.engineering
for information about SIRA

http://www.integration.engineering/

