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Op woensdag 16 november 2005 vond in het 
Madrileense ´Palacio Fernán Núñez´ 
(hoofdzetel Stichting Spaanse Spoorwegen) het 
succesvolle bilaterale Spaans – Nederlandse 
evenement “Matchmaking Infrastructuursector” 
plaats. De dag was georganiseerd door 
branchevereniging FME-CWM in samenwerking 
met de Nederlandse Ambassade in Spanje, 
ABN-Amro en adviesbureau Transfer LBC. In 
totaal participeerden 26 Nederlandse en 25 
Spaanse bedrijven, resulterend in een 
deelnemersaantal van meer dan 110 personen. 
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Het evenement stond in het kader van de 
Nederlandse interesse in de sterk groeiende 
Spaanse markt voor infrastructuur. De 
ambitieuze plannen van de Spaanse overheid 
(tot 2010 jaarlijks gemiddeld € 5 miljard 
investering in HSL, gewone rail en 
wegennetwerk) en de sterke (internationale) 
groei van Spaanse infrastructuurbedrijven 
vormen een goed uitgangspunt voor het bij 
elkaar brengen van bedrijven uit beide landen. 
Het doel van het evenement was dan ook om 
tijdens individuele afspraken de mogelijkheden 
voor commerciële samenwerking te verkennen. 
Een groot gedeelte van de Nederlandse 
deelnemers was gelieerd aan de spoorwegen-
sector, zoals ingenieursbedrijven en 
toeleveranciers van materialen en services.  
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Deelnemende Nederlandse bedrijven: Alcoa 
Infra, Arcadis Infra, Attica Advies, Bam Rail, 
Bat Continental, Belden CDT Europe, De Boer, 
Bosch Security Systems, Brakel Atmos 
International, Cobeton, DHV, Eaton Electric, 
Elsuda IBS, Erico Europe, Fugro-Inpark, 
Geocrete, Int. Construction Equipment, Imtech  
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Infra, Incontrol Enterprise Dynamics, 
Mammoet Europe, Nedtrain Consulting, P&K 
Rail, Sign Systems, Trespa International, Van 
Alfen en Vialis NMA. 
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Van Spaanse zijde waren grote bouw-bedrijven 
aanwezig zoals Grupo FCC, Ferrovial Agroman, 
Acciona, Grupo Comsa, Sacyr, Azvi, Tecsa en 
OHL. Ook ingenieursbedrijven als Ineco-Tifsa, 
Idom, Sener, Ardanuy, Getinsa, Prointec, 
Typsa, Tecnicas Reunidas en Ayesa waren 
vertegenwoordigd. Bovendien namen de 
organisaties ADIF (Spoornetwerkbeheerder), 
AENA (Luchthavens), TMB (Metro Barcelona) 
en MAFEX (brancheorganisatie railbedrijven) 
deel aan het evenement en werd het geheel 
ondersteund door brancheorganisaties als 
Seopan (bouwbedrijven), Tecniberia-Asince 
(ingenieursbedrijven) en ADAF (certificatie-
instantie voor spoorwegprojecten). 

Van Spaanse zijde waren grote bouw-bedrijven 
aanwezig zoals Grupo FCC, Ferrovial Agroman, 
Acciona, Grupo Comsa, Sacyr, Azvi, Tecsa en 
OHL. Ook ingenieursbedrijven als Ineco-Tifsa, 
Idom, Sener, Ardanuy, Getinsa, Prointec, 
Typsa, Tecnicas Reunidas en Ayesa waren 
vertegenwoordigd. Bovendien namen de 
organisaties ADIF (Spoornetwerkbeheerder), 
AENA (Luchthavens), TMB (Metro Barcelona) 
en MAFEX (brancheorganisatie railbedrijven) 
deel aan het evenement en werd het geheel 
ondersteund door brancheorganisaties als 
Seopan (bouwbedrijven), Tecniberia-Asince 
(ingenieursbedrijven) en ADAF (certificatie-
instantie voor spoorwegprojecten). 

  
Gedurende de dag hebben ruim 200 afspraken 
plaatsgevonden tussen de deelnemers en de 
uitwisseling van marktinformatie en contacten 
heeft reeds geresulteerd in diverse offerte-
aanvragen. Bovendien zijn er tijdens de 
verschillende bilaterale meetings afspraken 
gemaakt om concrete samenwerking aan te 
gaan voor projecten in zowel Spanje als in 
andere Europese landen. De Europese markt 
blijkt telkens weer meer mogelijkheden te 
bieden voor internationale samenwerking en 
Nederlandse en Spaanse bedrijven lijken 
elkaar hierin steeds vaker goed te vinden. 
Gezien het succes van de dag zal er zeer 
waarschijnlijk een vervolgeditie plaatsvinden in 
de nabije toekomst. 
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Indien u nadere informatie wenst te verkrijgen over dit evenement, neemt u dan svp contact op met: Indien u nadere informatie wenst te verkrijgen over dit evenement, neemt u dan svp contact op met: 
Transfer Latin Business Consultancy, dhr René Coppens  Transfer Latin Business Consultancy, dhr René Coppens  
E-mail: rené@transfer-lbc.comE-mail: rené@transfer-lbc.com of per telefoon: +34.93 272 47 90 
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TRANSFER HEADOFFICE TRANSFER DO BRASIL TRANSFER DE ESPAÑA 
PUNTEGAALSTRAAT 271  
3024 EB  ROTTERDAM 

ALAM. CAMPINAS 720, AP. 92 
01404-001  SÃO PAULO 

PAU CLARIS 172, 2O-2A -A  

08037  BARCELONA 

T: +31.10-478 07 60 T: +55.11-9998 79 09 T: +34.93-272 47 90 
F: +31.10 478 07 10 F: +55.11-  289 43 66 F: +34.93-272 47 91 
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