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Met onder andere
• John Voppen, Rolf Hut,
Ruud Veltenaar en de
Research & Technology Board
• DataLAB, RailwayLAB &
InnovatieHUB
• Masterclasses, workshops,
games & tools
• Innovatie, techniek & samenwerking
• Vincent Verheggen
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Blokkenschema
Wagenwerkplaats

Welkom festivalganger,

Vandaag vieren we de innovatie. In meer dan 30
programmaonderdelen - van masterclass tot datashow
en van workshop tot serious game - laten we zien
op welke manier we samen met u werken aan een
toekomstbestendig mobiliteitsnetwerk dat verbindt,
verbetert en verduurzaamt.
Dit festival organiseren we niet zonder reden. Vandaag sluiten we
onderzoeksprogramma ExploRail feestelijk af. In de afgelopen vijf
jaar hebben 19 promovendi en tientallen research coaches in totaal
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Plattegrond

negen onderzoeksprojecten begeleid, die bijdragen aan een toekomstbestendig netwerk. Alle negen gericht op de vraag hoe we het
Nederlandse spoor zo goed mogelijk bestand maken tegen verstoringen
en hoe we daarin met verschillende partijen samenwerken. Een vraag
met zowel een technische als een sociale component.
Door middel van nieuwe technologie, data en modellen kunnen
we netwerken steeds slimmer maken. Droomscenario: een
spoorinfrastructuur die zelf aan geeft wanneer, hoe en waar deze
onderhouden moet worden en daardoor al gerepareerd is vóórdat
het kapot gaat. Tegelijkertijd maakt het spoor onderdeel uit van een

Snel
verplaatsen
over het
festivalterrein?

netwerk met verschillende stakeholders en belangen. Het functioneren
van het spoorsysteem is afhankelijk van optimaal samenspel tussen
die partijen.
Deze onderwerpen stonden centraal tijdens onderzoeksprogramma
ExploRail en staan centraal tijdens het Innovatiefestival vandaag.
Overal op het festivalterrein ziet u innovaties van binnen en buiten
onze sector die (kunnen) bijdragen aan een betrouwbaar en punctueel
spoorsysteem. Laat u verassen, deel uw inzichten, zoek elkaar op en
doe mee! We vieren de innovatie.

GRATIS mee te nemen!

Pak een step!
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Weten welke inzichten het programma concreet
heeft opgeleverd? Haal uw exemplaar van het
ExploRail MAGAZINE in het TUSSENSTATION,
met daarin een overzicht van de belangrijkste
inzichten uit alle negen projecten.

PROGRAMMA

FESTIVALHART
MAIN STAGE

TUSSENSTATION
INNOVATIEPLEIN
10:45 - 15:45

Drones voor slim
assetmanagement
Doorlopende (vlieg)demo
van de mogelijkheden van drones
voor assetmanagement. Een digitale
3D-werkelijkheid.
Door Autosens.
Jan van den Berg

John Voppen

09:45
FEESTELIJKE OPENING van de
dag onder leiding van dagvoorzitter Jan van den Berg en directeu John Voppen. John Voppenheet u welkom, blikt terug op
onderzoeksprogramma ExploRail
en opent het festivalterrein.
We zijn begonnen!
10:00
PEPTALK voor de dag van
MacGyver scientist Rolf Hut.
Waarom experimenteren, zeker
buiten je eigen comfortzone, zo
belangrijk is. Hut neemt ons mee
op een kleine ontdekkingsreis.
Rolf Hut is wetenschapper aan
de TU Delft en lost problemen
met een MacGyver instelling op.
Hij maakt meetapparatuur van
consumentenelektronica, zoekt
nieuwe inzichten in bestaande
openbare databronnen en motiveert iedereen om te leren door te
ontdekken, te bouwen en te doen.
Techniek is zeker niet alleen voor
ingenieurs.

Rolf Hut

15:45
SHIFT HAPPENS. Nederlands best
beoordeelde spreker, futurist en
filosoof Ruud Veltenaar neemt u
mee in de rail- en mobiliteitswereld van de toekomst. 45 minuten
inspiratie, dialoog, energie en
actie. Ruud Veltenaar is filosoof,
trendwatcher, TEDx spreker, bevliegeraar, buitengewoon hoogleraar en
sociaal bewogen investeerder. Hij
vertaalt trends en ontwikkelingen
in de mobiliteit- en infrasector naar
de impact op ons leven en werk.
Deze verandering raakt iedereen.
Veltenaar inspireert met zijn visie
over de toekomst en biedt handvaten om in een veranderende wereld
het verschil te blijven maken.

10:45 - 15:45

Virtual & augmented
reality
Nieuwe technieken bieden een
virtuele kijk op de wereld en
helpen bij complexe beslissingen.
Zien is geloven.
Door Movares.

Augmented reality

10:45 - 15:45

Coffeecorner
What else?

11:30 en 14:00

Ontdek het Railcenter
In een rondleiding langs ERTMS en
andere innovaties die in het Railcenter worden ontwikkeld, ontdek
je welke voordelen het heeft om
met de gehele sector in één huis
te zitten én hoe jij van dit test- en
opleidingscentrum kunt profiteren.
Door locatiemanager Wiljo Florijn

10:45 - 15:45

(Re)flexplek
Ruud Veltenaar

16:30
OFFICIËLE AFSLUITING met Chris Verstegen, Arjen Boersma en Henk
van Oostveen van de Research Technology Board van ProRail. Leden
van de Research Technology Board van ProRail blikken kort terug op de
dag en sluiten ExploRail officieel af.

Bijpraten of flexwerken?
Dat kan hier.
10:45 - 15:45

ExploRail expositie
De resultaten van 5 jaar samenwerken met de wetenschap. Doorlopende
expositie en film (door MDNA) over de resultaten van dit wetenschappelijk
onderzoeksprogramma. Een samenwerking tussen NWO en ProRail.

FOOD COURT
09:15 - 15:45

KOFFIE EN THEE

12:00 - 14:00

LUNCH

16:45

BORREL MET LIVE MUZIEK VAN BAM!

BAM is het muzikale project van Jan Haspeslagh, Brecht Claesen en Jasper
Leemans uit het Belgische Gent. Ze brengen een exclusieve en verrassende show met marimba, percussie en saxofoon. Een mix van verschillende
(dansbare) muziekstijlen.
10:45 - 15:45

ExploRail MAGAZINE
Haal hier uw exemplaar.

Deel je ervaring! #explorail

EXPLORAIL
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TIJD

09:15
09:30

FESTIVALHART: VEERENSMEDERIJ

ACADEMY: RAILCENTER ETAGE 1

EXPERIENCE: RAILCENTER ETAGE 2

FOODCOURT

MAIN STAGE

COLLEGEZAAL

COMPUTERZAAL

TESTVERTREK

DATALAB

Alles om de dag

Inspirerende keynotes,

Spijker je kennis bij

Ook voor niet-nerds

Van simulatie naar real-life

Big data, sensoring en

door te komen

opening en afsluiting

tijdens masterclasses

track&trace

ONTVANGST
met koffie en thee

09:45

FEESTELIJKE
OPENING
met dagvoorzitter Jan
van den Berg en directeur
Operatie John Voppen
PEPTALK

10:00

voor de dag

10:15

Door MacGyver
scientist Rolf Hut

10:30
10:45

Cross-culturele samenwerking en PPS

11:00

Door Frits Verhees

11:15

Informatieportaal
SpoorData
Door SpoorData

11:30
11:45

12:00

Gameroom

DataLAB

Realtime

Door Jelle

Door Edith

Door Paul

track&trace

van Luipen

Philipsen en

Kootwijk,

Door Paul

Richard de

Paul van der

Kootwijk

Rijk

Voort
en

Van wetenschap naar

Wim Verheul

business

LUNCH

RalewayLAB

Door Antoine

12:15

Heideveld

SpoorWeb: portal
voor verstoringsdata

12:30

Door Vera Bánki en

12:45

Marktgericht

Robert de Bruin

aanbesteden

Voorspellen
van
storingen
Door Paul van

Door Floris den Boer

der Voort

13:00
13:15
13:30
13:45

14:00
14:15

Rail interaction

IoT workshop

& understanding the

Door Vincent

system

Verheggen

By Rolf Dollevoet

14:30

Smart

14:45

15:00

15:30
15:45

SHIFT HAPPENS
Nederlands best beoor-

16:00

deelde trendwatcher en

16:15

filosoof neemt u mee in
de railwereld van morgen.
Door Ruud Veltenaar

16:30

AFSLUITING
Samen met leden van de
Research & Technology
Board van ProRail en de
directie van NWO sluiten we ExploRail en het
Festival af.

17:00

IoT workshop

Omgevingswet

By Vincent

Door Sarah Ros en

Verheggen

Selma van Velsen

15:15

16:45

Infra en de

Borrel met live
muziek van BAM

17:15
17:30
17:45

18:00

pagina 4

sensoren
Door Wim
Verheul

TUSSENSTATION: TENT BIJ RAILCENTER

WAGENWERKPLAATS: DLC RESTAURANT, IMOSS, ATELIER EN JULES

INNOVATIEPLEIN

CAFÉ

SERIOUS SPEELTUIN

VREEMDE EEND

TREIN VAN

Big data, sensoring en track&trace

Plek voor debat en

Schuif aan, speel mee

Leren van andere

DE TOEKOMST

branches

Een blik vooruit

discussie

TIJD

09:15
09:30
09:45

10:00
10:15

10:30
Nieuwe tech-

ExploRail

Coffeecorner

Innoveren kun je

nologie

expositie

+ (re)flexplek

leren?

uit de markt

Science meets

Door ProRail’s

o.a. drones,

practice

InnovatieHUB

vliegdemo’s,
3D, Virtual en
augmented
reality

OV van de toekomst

Regelloos
Rail Cargo
Challenge

aanbesteden
Door Machiel Galesloot

10:45
Automatisch rijden:

11:00

meer dan techniek

Rotterdam

Joke Knijff en Martijn

By Jaco van Meijeren

de Jong

11:15
11:30

and Bas van Nuland

Door Erik-Jan Koning,

11:45
Kansen van

Emile Jutten en

Blockchain

Marieke Klassenberg

Door Berrie Staring

12:00
12:15

Spoorbeheerder
in 2050

12:30

Door Jan-Willem

12:45

Wesselink

13:00
13:15
Hoogfrequent Spoor &
spoorboekloos rijden
Door Daniëlle Lamers,
Jeroen Fukken, Marcha

Rail Cargo

Bolk en Erik Hamoen

Challenge

Voorspellen met

Kracht van de startup

livedata

Door Thijs

Door Mario Maessen

Cloosterman

13:45

14:00
14:15

Rotterdam
Innoveren kun je
leren?
Door ProRail’s
InnovatieHUB

13:30

Door Jaco van Meijeren

Talking Traffic

en Bas van Nuland

Door Caspar de Jonge

14:30
Energie uit eigen net
Door Robin Schipper

14:45

15:00
15:15
15:30
15:45

16:00
16:15

16:30

16:45

17:00
17:15
17:30
17:45

18:00

EXPLORAIL
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WAGENWERKPLAATS
CAFÉ

SERIOUS PLAYGROUND

10:45

13:30

11:00

14:00

Innoveren is voor iedereen anders,
afhankelijk van je functie, je eigenschappen en je rol. Tijdens deze
actieve skillbuilding-workshop leer je
wat innoveren voor jou betekent en
hoe je deze skills maximaal kunt inzetten binnen een team. Door ProRail’s
InnovatieHUB en Lean Innovator Carla
van Ee.

ProRail en NS organiseerden in
september een pilot Spoorboekloos
rijden. Elke tien minuten een trein
van Amsterdam naar Eindhoven. Wat
vraagt dit van de verschillende partijen op het spoor? Lessons learned.
Door Daniëlle Lamers, Jeroen Fukken,
Marcha Bolk en Erik Hamoen, NS.

Devising joint solutions for the efficient transport of containers leaving
the Maasvlakte. That is the goal of
the Rail Cargo Challenge, which is
being developed by Delft University
of Technology, The Barn (a game developer), ProRail and TNO, together
with the logistics industry. Play this
interactive serious game with all
stakeholders involved.
By Jaco van Meijeren and Bas van
Nuland.

Samen oplossingen bedenken voor
efficiënt containertransport vanaf de Maasvlakte. Dat is het doel
van de Rail Cargo Challenge die TU
Delft, gamebouwer The Barn, ProRail
en TNO met de logistieke sector
ontwikkelen. Speel mee met een
interactieve serious game waarin
terminals, vervoerders, verladers
en operators elkaar leren kennen.
Door Jaco van Meijeren en Bas van
Nuland.

Innoveren kun je leren?

11:45

OV van de toekomst
Samen met vervoerders werkt
ProRail aan het Openbaar Vervoersysteem van de toekomst. Interactieve sessie over samenwerking en
de stap van visie (Overstappen naar
2040) naar concreet beleid. Door ErikJan Koning (ProRail), Emile Jutten
(NS), Marieke Klassenberg (Provincie
Gelderland).

Hoogfrequent spoor

“Innoveren is voor
iedereen anders”
Innoveren kun je leren?
Innoveren is voor iedereen anders,
afhankelijk van je functie, je eigenschappen en je rol. Tijdens deze
actieve skillbuilding-workshop leer je
wat innoveren voor jou betekent en
hoe je deze skills maximaal kunt inzetten binnen een team. Door ProRail’s
InnovatieHUB en Lean Innovator Carla
van Ee.

TREIN VAN DE TOEKOMST

11:00

14:30

Wat is BlockChain, de techniek achter het bekende BitCoin? Hoe werkt
het? En hoe kun je dit als netbeheerder inzetten? Leren van Aliander, die
met behulp van BlockChain smart
grids mogelijk maakt. Door senior
innovatieconsultant Berrie Staring.

In de Amsterdamregio wordt beschikbare verkeersdata optimaal
benut voor slimme mobiliteitsoplossingen. Overheden en private
partijen werken samen aan constante verbondenheid van weggebruikers met elkaar en met anderen.
Denk aan verkeerslichten, logistieke
processen, evenementenorganisaties. Hoe werkt dit en wat levert
het op? Door projectmanager Beter
Benutten Caspar de Jonge.

12:00
Regelloos aanbesteden
Kun je een brug renoveren samen
met de markt inde vorm van een
regelloze aanbesteding? Ja, Project
DOEN van Rijkswaterstaat bewijst
dat dit kan. Machiel Galesloot, bedoelingenmanager in het project,
legt uit hoe zij op deze manier de
Nijkerkerbrug renoveren.
13:30
Voorspellen met realtime data
Drinkwaterbedrijf Vitens voorspelt de
waterkwaliteit met behulp van realtime data. Hoe werkt dit en waar moet
je dan rekening mee houden? Door
senior datascientist Mario Maessen.

Deel je ervaring! #explorail
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Rail Cargo Challenge

14:45

VREEMDE EEND
Kansen van BlockChain

Rail Cargo Challenge

Talking Traffic

11:00

Automatisch rijden:
meer dan techniek
Volgend jaar zal (in een pilot) de
eerste trein automatisch van A naar
B rijden. Maar daarmee zijn we er
nog niet. De techniek kan er wel
klaar voor zijn, dat betekent niet
dat automatisch rijden morgen een
feit is. Stapsgewijs wordt binnen
het programma TreinopLijn Automatic Train Operation (ATO) getest.
Van een TomTom voor de machinist
naar uiteindelijk een zelfrijdend
systeem. Programmamanager Joke
Knijff neemt u in een debatsessie
mee in de uitdagingen waar we nog
voor staan. Juridisch, ethisch, politiek, sociaal: dit is veel meer dan
een technologische opgave.
12:15

Spoorbeheerder in 2050
Heb je nog een meettrein nodig als
iedere reiziger een gyrograaf in zijn
smartphone heeft zitten? Debatsessie
a.d.h.v. stellingen. Door Jan-Willem
Wesselink van het Netwerk Future
City.

13:30

Kracht van de startup
Innovaties om ons heen gaan snel.
Sneller dan we als infra- en railprofessionals bij kunnen houden.
Ongrijpbare startups ontwikkelen
technieken die in veel gevallen
compleet anders dan de bekende
werkwijzen. Hoe plukken we daar
de vruchten van? Thijs Cloosterman
verbindt startups met vernieuwende
businessmodellen aan de traditionele railindustrie. In een interactieve
sessie laat hij u nadenken over de
kracht van die verbinding. Wat als
we door hen een wissel zouden
laten ontwerpen?
14:45

Energie uit eigen net
Hoe word je als spoor- of andere
infrabeheerder zelfvoorzienend op
energiegebied? ProRail heeft vergaande ambities. Wat zijn de volgende stappen? Van ambitie naar
concrete innovaties. Door vakdeskundige duurzaamheid Robin
Schipper.

PROGRAMMA

ACADEMY | 1E VERD. RAILCENTER
COLLEGEZAAL
10:45

Cross-culturele
samenwerking en PPS
Verschillende bloedgroepen communiceren anders met elkaar en hebben
andere belangen. Publiek versus privaat en aannemer versus vervoerder
bijvoorbeeld. Hoe krijg je alle neuzen
dezelfde kant op? Door Frits Verhees,
onderzoeker en senior adviseur op
gebied van publiek-private samenwerking in de infra- en bouwsector.
11:45

Van wetenschap
naar business
Wetenschappelijk inzicht is nog
geen innovatie. Wat zijn de succesfactoren voor de verbinding tussen
wetenschap en business? Leer van
Het Groene Brein, een netwerk met
ondernemers die circulair willen opereren en zo’n 120 wetenschappers.
Door oprichter en directeur Antoine
Heideveld.
12:45

Marktgericht aanbesteden
Hoe bereid je een overheidsopdracht voor als je de ruimte voor
(duurzame) innovatie door de markt
maximaal wilt benutten? Een masterclass over het inzetten van de
kracht van het bedrijfsleven bij de
uitvoering van overheidstaken. Je

COMPUTERZAAL
krijgt inzicht het instrumentarium,
de organisatie en het toepassen
van slimme (financi?le) prikkels,
uiteraard binnen de kaders van de
Aanbestedingswet- en regelgeving.
Door Floris den Boer, senior adviseur
werkzaam bij PIANOo.
13:45

Rail interaction &
understanding the system

Train and rails interact with and depend on each other. De last scientific
insights learn you how to design this
interaction and prevent disruptions.
But it also shows the importance of
understanding the system as a whole
and investing in knowledge and education. Practical tips and tricks and by
Rail & System expert of ProRail and
professor Rolf Dollevoet.
14:45

Infra en de Omgevingswet

11:00

13:45

Eén ingang voor alle informatie over
seinen, wissels, overwegen en andere assets, dat is informatieportaal
SpoorData. Van fysieke configuratiedata, locaties en tekeningen tot
achtergronddocumenten en storingsinformatie. Hoe het werkt, wat het
oplevert en hoe we er nóg meer uithalen in een korte demo.

Weerstanden, knipperende LEDlampjes, programmeren: in deze
spoedworkshop komt alles aan bod.
Bouw je eigen weerstation waarmee
je overal ter wereld de temperatuur
bij jouw in huis kunt checken.
Zo werkt Internet-of-Things. Door
knutselfreaken ProRailer Vincent
Verheggen.

12:00

14:45

SpoorWeb is een nieuw digitaal
platform voor samenwerken in het
afhandelen van verstoringen met
op het Spoor. Wat zijn de voordelen
van één informatieportal? Ervaar
het zelf in een workshop. Door Vera
Bánki (Geodan) en Robert de Bruin
(ProRail).

Resistors, flashing LEDs, programming:
this workshop has it all. Build your
own weather station in 45 minutes.
With this smart sensor you can check
the temperature at your home everywhere on the world. This is how Internet-of-Things really works. By DIY freak
and ProRailer Vincent Verheggen.

Informatieportaal SpoorData

SpoorWeb: één platform voor
het oplossen van verstoringen

De Omgevingswet biedt meer ruimte
voor lokale initiatieven. Infranetwerken gaan dwars door administratieve
grenzen heen. Wat verandert wel en
niet? Hoe om te gaan met bestuurlijke afwegingsruimte met betrekking
tot externe veiligheid en geluid? De
mogelijkheden en valkuilen op een
rij. Door Omgevingswetexperts Sarah
Ros (VNG/ G32) en Selma van Velsen
(IenM)

Internet-of-Things workshop

Internet-of-Things
workshop

Zelf te bouwen vanaf 13:45 in de Computerzaal

EXPERIENCE | 2E VERD. RAILCENTER
DATALAB
10:45 - 15:45

DataLab

Leer alles over de techniek die
ProRail ontwikkelt op het gebied
van big data, wisselsensoren en
track&trace-systemen. Een doorlopende demo van ProRail’s DataLab
met Paul van der Voort, Wim Verheul
en Paul Kootwijk, waarin je wordt
uitgedaagd mee te denken. Hoe
voorspellen we het spoor? Welke
pilots op het gebied van sensoring
lopen momenteel? En hoe kunnen
we de informatievoorziening nog
beter organiseren? Doorlopende
demo met datashows tot 15:30.
11:30

Track&trace
realtime datashow
Met track&tracesystemen kunnen
we realtime zien welke goederen-

EXPLORAIL

TESTVERTREK
trein zich waar bevindt. Een live
demo van de kansen en mogelijkheden. Door programmamanager
Innovatie & Duurzame Ontwikkeling
Paul Kootwijk.
12:15

Voorspellen van storingen
Hoe voorspellen we een storing?
Welke data hebben we nodig? Door
programmamanager DataLab Paul
van der Voort.
14:30

Smart sensoring
Welke data genereert een wisselsensor en wat kunnen we daarmee?
Alles over slimme sensoren op het
spoor. Door programmamanager
Innovatie Wim Verheul.

10:45 - 15:45

10:45 -15:45

In het RailwayLAB werkt ProRail aan
simulaties en testen in een zo echt
mogelijke omgeving. Stap in de machinistensimulator, test ERTMS of
ontdek hoe je met jouw toepassing
de stap naar implementatie
in real life kunt overbruggen.
Doorlopende
demo van de
nieuwste
simulaties en
interessante
tafelgesprekken tot 15:30
uur met o.a.
programmamanager Jelle
van Luipen.

Ontwerp zelf infrastructuur, maak
een dienstregeling, leidt het verkeer
en werk samen in verschillende
digitale én bordgames. De Gameroom staat geheel in het teken van
serious gaming. Door innovatieadviseur Edith Philipsen
en spelontwikkelaar
Richard de Rijk.

RailwayLAB

Gameroom
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EXPLORAIL
Soesterweg

Soesterweg

PLATTEGROND FESTIVALGEBIED

Festivalgebied
Soesterweg

1d

4

Soesterweg

3
1a

6

2

5

6
1c

1b

Piet Mondriaanplein

Station en P+R
Piet Mondriaanplein

ACADEMY 1

WAGENWERKPLAATS

E

VERD. RAILCENTER

1a

Trein van de Toekomst

2a

Collegezaal

1b

Serious Speeltuin

2b

Computerzaal

1c

Vreemde Eend

1d

Café

Festivalkrant

E

4

VERD. RAILCENTER

3a

Testvertrek

5

Foodcourt

3b

DataLAB

6

Main stage

Locaties

MDNA

Veerensmederij +
Railcenter

ELBA \ REC, Akimoto,
BDU Barneveld + nwo

Openingsfilm

Pendeldienst

Techniek Railcenter

Thijs Veraar

Bato

Backstage

Fotografie festival

Aankleding terrein

Tent

InfraFotografie

TradeMarc events

Max Tenten

Uitnodiging

Mogelijk gemaakt door:

Neem GRATIS
mee!
Weten welke inzichten het
programma concreet heeft
opgeleverd? Haal uw exemplaar

Met medewerking van:

van het ExploRail MAGAZINE in het

TUSSENSTATION, met daarin
TradeMa c Events

een overzicht van de belangrijkste
inzichten uit alle negen projecten.

Organisatie:

Area

Locatie

Wachtwoord

Academy

Railcenter

open netwerk

Experience

Railcenter

open netwerk

Festivalhart

Veerensmederij

open netwerk

Café

DLC restaurant

WIFI@DLC

Serious Speeltuin

Atelier

kunst als netwerk

EXPLORAILVreemdeEXPLORAIL
EXPLORAIL
Eend
Imoss
symposium
festival

Innovatieplein
ExploRail expositie
Kofﬁe en (re)ﬂexplek

FESTIVALHART

ELBA \ REC +
TradeMarc events

ExploRail MAGAZINE

ExploRail
documentaire

EXPERIENCE 2

TUSSENSTATION

Crew

ELBA \ REC

nodiging

L

FestivalKrant

festivalCentraal Ketelhuis
Trein van de toekomst

10 & 11 OKTOBER
IN EN RONDOM HET RAILCENTER IN AMERSFOORT
NDOM HET RAILCENTER
IN AMERSFOORT

poor voor de toekomst
zo je
goed
bestand
Hoe maak
hetmogelijk
Nederlandse
spoor voor de toekomst zo goed mogelijk bestand

partijen
optimaal
en we daarin met
verschillende
tegen
verstoringen?
Hoe
werken we daarin met verschillende partijen optimaal
edaags event. De Nederlandse Organisatie voor

samen? Daarover gaat dit tweedaags event. De Nederlandse Organisatie voor

(NWO) en ProRail nodigen u van harte uit één of

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ProRail nodigen u van harte uit één of
beide dagen bij te wonen.

van ExploRail, een vierjarig onderzoeksprogramma

Dit jaar vieren we de afronding van ExploRail, een vierjarig onderzoeksprogramma

wagenwerkplaats300b
open netwerk

