Persbericht, april 2018

Eregast van de Europese mobiliteitsbeurs Transports Publics 2018:

LA Metro, een netwerk met lef
De aankomende editie van de Europese mobiliteitsbeurs Transports Publics vindt plaats van 12 t/m 14 juni
a.s. in Parijs en verwelkomt de stad Los Angeles met het vervoersnetwerk LA Metro als eregast. Phillip A.
Washington, algemeen directeur van LA Metro, zal in dit kader op de beurs in Parijs aanwezig zijn. Als
ambitieus vervoersnetwerk met omvangrijke transportinfrastructuurprojecten, deelt LA Metro ervaringen
en inzichten met alle professionals van de vervoerssector.
Een uniek vervoersnetwerk
Gedurende lange tijd was Los Angeles een stad voornamelijk
gericht op de automobilist. Het vervoersnetwerk heeft zich
echter weten aan te passen aan de specifieke kenmerken van
dit gebied: met succes vervoert LA Metro 10,1 miljoen
inwoners in de dichtstbevolkte provincie van de Verenigde
Staten, over ruim 10.500 km2, oftewel 10 keer de
oppervlakte van New York. Het busvervoernetwerk van LA
Metro staat op een tweede positie qua aantal reizigers in de
Verenigde Staten en het spoorlijnnetwerk beslaat ongeveer
170 km.

LA Metro in cijfers
✓ 1,3 miljoen passagiers per dag
✓ Een vloot van 2.438 bussen
✓ 6 spoorlijnen
✓ 1.700 km fietspaden
✓ 9.817 fulltime banen

Ongekende ontwikkelingsprojecten
In november 2016 hebben inwoners van de Los Angeles county gestemd voor de ‘M Measure’ van LA Metro,
en werd gestart met 40 grote bouwplaatsen gedurende de aankomende 40 jaar. Dit project betreft een
ingrijpende modernisering van het lokale transportnetwerk en is het grootste transportinfrastructuurproject
van de Verenigde Staten geschat op 120 miljoen dollar. Met het oog op de organisatie van de Olympischeen Paralympische Spelen in de zomer 2028, heeft het netwerk 28 prioritaire projecten gedefinieerd om
supporters van over de hele wereld te verwelkomen en te vervoeren. Toelichting door LA Metro over het
beheer van deze grote ontwikkelingsprojecten is uiterst interessant. Bovendien is Frankrijk gekozen als
eregastland van de Olympische- en Paralympische spelen in de zomer 2024 en is in dat kader gestart met het
infrastructuurproject Grand Paris Express.
De vakbeurs is een uniek trefpunt voor alle spelers van de openbaar vervoersector,
afkomstig van over de hele wereld, voor ontmoetingen, uitwisseling en het delen van kennis.
- Frédéric Baverez, voorzitter van de GIE Objectif transport public

Bijdrage van LA Metro aan de vakbeurs:
• Een stand om het netwerk en de belangrijkste projecten te ontdekken;
• Een toespraak door Phil Washington, algemeen directeur van LA Metro, tijdens de opening van de
vakbeurs op 12 juni om 11:00 uur;
• Een speciale conferentie door LA Metro in de ruimte ‘Espace Europe’ op 13 juni om 14:30 uur.

Transports Publics 2018, een vakbeurs met internationaal bereik
Meer dan ooit tevoren richt de Europese mobiliteitsbeurs zich op het internationale aspect: de beursruimte
‘Espace Europe’ fungeert als forum voor vele internationale institutionele en economische spelers, zoals de
American Public Transport Association, de UITP, CODATU, POLIS, Italiaanse en Nederlandse
vakverenigingen… In totaal worden meer dan 250 internationale exposanten en bezoekers afkomstig uit 70
verschillende landen verwacht tijdens de Transports Publics 2018 in Parijs, om samen aan de mobiliteit van
de toekomst te bouwen.
De beursorganisator GIE Objectif Transport Public wordt gevormd door de GART (Groupement des Autorités
Responsables de Transport) en de UTP (Union des Transports Publics et ferroviaires).

www.transportspublics-expo.com
Volg @transp_publics

In Nederland wordt de Transports Publics 2018 vertegenwoordigd door Promosalons Nederland (tel. 0204620020, e-mail: info@promosalons.nl). Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun vragen met
betrekking tot een bezoek aan de beurs.
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