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Digitaal Spoor
Data is goud, falen mag… 
maar doe het veilig
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13:00u - Wat kunnen we leren van 47 jaar 
railinfra? - Voorwoord door Roelof Bult
We beginnen de sessie met een prelude van Roelof 
Bult, voormaling contractmanager bij Strukton Rail en 
sinds 1 april 2018 formeel met pensioen. Roelof blikt 
terug op de afgelopen 40 jaar als assetmanager en 
geeft een boodschap mee voor de volgende 40 jaar 
assetmanagement. Innovatie is van alle tijden en stond 
voor hem altijd centraal, vertelt hij. Roelof neemt ons 
mee door zijn carrière die in 1971 begon met zijn 
eerste stage in de railsector. In de jaren die volgden is 
hij vele technische uitdagingen en innovaties tegenge-
komen zoals de overgang van trekdraadgeleiding naar 
datacom en LED seinen; van treindetectie met geïso-
leerd spoor naar assentelsysteem en massadetectie; 
van analoge telecom naar digitale glasvezel technolo-
gie; van ijzeren spoorstaven (NP46) naar ijzeren 
spoorstaven (UIC 54) en van SAP naar IRIS.

Maar Roelof gaat ook in op wat hij beter had kunnen 
doen. Zo heeft hij meerdere malen geprobeerd geïso-
leerd spoor monitoren van de grond te krijgen, maar 
bleef hangen op hoge kosten door het grote aantal 
spoorsecties. Een ander punt waarop hij had willen 
doorpakken was het ontwikkelen van een meethulpmid-
del om spoorspoelen te meten. Nu is er sensortechnolo-
gie, met onbeperkte mogelijkheden. 

Drie adviezen van Roelof voor de toekomst: 
1) De technische mogelijkheden zijn (bijna) onbeperkt, 

maak daar gebruik van. 
2) Deel de kennis (o.a. via InnoRail). 
3) Koppel InnoRail aan een (ProRail) Innovatiefonds om 

nieuwe (gezamenlijke) ontwikkelingen te financieren. 

13:15u - Aftrap sessie door Rob Buitendijk, 
manager AM-informatie bij ProRail 
De droom van elke assetmanager is dat alle assets 
blijven werken. Hoe kunnen slimme technologieën 
hiervoor zorgen? Binnen het assetmanagement van 
ProRail wordt dat opgepakt in vier pijlers: 1) Preventie, 
2) Storingsherstel, 3) Vernieuwing en 4) Digitaal werken. 
Binnen de vier pijlers bestaan een aantal uitdagingen: 
• Systemen en data: IRIS gaat over het opnemen van 

configuratiedata. Dat blijkt een heel lastige klus te 
zijn om dit nu, met terugwerkende kracht, te doen. 

Gelukkig hebben we hier flinke stappen gemaakt. Je 
wilt ook de kraan dichtdraaien. Bij de aanleg wil je 
hier al rekening mee houden. We gebruiken niet 
alleen SAP, er zijn 4-5 bronsystemen.

• Contracten en governance: data is net zo belangrijk 
als infra. Hoe ga je zonder data de storing oplossen? 
Data komt vaak pas een aantal maanden na de in 
dienst stelling. Dat kan niet. 

• Datagedreven cultuur: vraagt een andere mentaliteit. 
• Innovaties: het duurt soms te lang om innovaties door 

te voeren. Toch is er behoefte aan verbetering. ook 
relatief kleine verbeteringen moeten mogelijk zijn. 
Daardoor is er behoefte aan een light versie van onze 
beoordelingssystematiek

• Benefit management: digitalisering is een buzz woord. 
We moeten goed kijken waar digitalisering een 
toegevoegde waarde heeft. Welk proces wordt ver- 
beterd? Nog beter als je kunt laten zien dat het 
resultaat geeft in geld. Data uit meettreinen moet 
gebruikt worden, ook door aannemers. Zonder dit te 
gebruiken halen we businesscase niet. Leuk om te 
innoveren, maar hele keten moet innoveren. 

Binnen ProRail willen we World Class Asset Manager 
zijn. Dat betekent dat we een shift moeten maken van 
‘infra met data’ naar ‘data met infra’. Een van de 
succesfactoren is digitalisering. Zonder data, gaan we 
niet in dienst (als infra er niet is, ook niet overigens). 

13:30u - De roadmap & meditatie & de 
roadmap van het digitale spoor - Thymo 
van den Brug, afdelingsmanager Vernieu-
wing Asset Informatie ProRail
Thymo werkt voor assetmanagement en voelt zich ‘dé 
data man’. Hij gaat over data en informatie. Met het 
InnoRail netwerk wil hij nadenken over de roadmap 
‘digitaliseren voor de assetketen’. Voordat we aan de 
slag gaan, heeft Thymo een cadeautje van één minuut 
voor het InnoRail netwerk: hij heeft zijn klankschaal 
bij zich en we gaan mediteren. Dit hebben we nodig 
volgens Thymo voordat we gezamenlijk de roadmap 
gaan maken. We moeten beginnen met een leeg 
hoofd. Hij geeft ons de opdracht een minuut lang ons 
ogen dicht te doen en te dromen over het jaar 2040. 
Wat moet er op de roadmap staan? 

Op de InnoRail Netwerkdag van 19 april waren we te gast bij het Railcenter in Amers-
foort. De netwerksessie begon met een inlooplunch om 12:00u. Om 13:00u ging het 
officiële programma van start. Dagvoorzitter Jaco ter Wal heette iedereen welkom. De 
opkomst was goed; er waren ruim 40 aanwezigen. 
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Na de meditatie schrijven de deelnemers op geeltjes 
wat zij vinden dat op de roadmap moet komen. Een 
aantal dingen die voorbij komen zijn: geheel geroboti-
seerd onderhoud hebben een aantal deelnemers, 
intelligent self-aware spoor, smart assets, zandbak om 
te spelen, CFO’s (chief failure officer) en de treinreizi-
ger als verzamelaar van data met smartphone (gratis 
informatie). 

Na de meditatie en de oefening vervolgt Thymo zijn 
presentatie. De missie van ProRail is verbinden, verbe-
teren en verduurzamen. Uitdagingen zitten hem in 
capaciteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het 
gaat niet langer over het spoor, maar over mobiliteit. 
Het Klimaatakkoord is ook een opgave voor het spoor. 
Hoe kunnen we dat nog duurzamer maken? De ambitie 
van ProRail voor 2040 is streven naar nog meer be-
trouwbaarheid. ProRail en Thymo geloven dat data het 
nieuwe goud is. Het jaar 2040 is misschien nog ver weg, 
maar we moeten nu stappen gaan zetten om daar te 
komen. Hoe we dat doen? We moeten niet langer alleen 
data verzamelen, maar data ook slim gebruiken. 
 

14:15u - Leerervaring: toepassing van  
Augmented Reality (AR) - Franc Fouchier, 
Soltegro
Franc heeft samengewerkt met Thymo en zijn BIM club 
in een proef met Augmented Reality (AR) brillen om 
monteurs te voorzien van informatie. Met een AR-bril 
wordt data over de werkelijkheid heen geprojecteerd. 
Verschillende belangrijke objecten kunnen worden 
uitgelicht, zoals isolatoren en leidingonderbrekers en 
gevaarlijke gebieden kunnen worden gesitueerd. Het 
werkt een beetje zoals het bekende Pokemon Go spel. 
Dat is ook een voorbeeld van AR. Dit is anders dan VR 
(virtual reality) waarbij de gebruiker afgesloten is van 
de echte wereld. Na de presentatie van Franc gaan we 
naar buiten om de AR-bril zelf te ervaren. Maar helaas, 
het blijkt daadwerkelijk een leerervaring te worden: de 
AR-bril kan nog niet goed tegen hoge temperaturen (het 
was een warme en zonnige dag). Zo gaat dat bij innova-
ties. Wat je had kunnen zien door de bril, zie je hier. 

15:15u - Leerervaring InnoRail-testtuin: 
Sensoren voor ES-lassen - Bram Bruin, 
DataLab ProRail en Chris Verstegen, Chief 
Innovation Officer ProRail
Falen mag, begint Chris. Dat is inherent aan innovatie. 
We moeten ons niet laten tegenhouden door de angst 
om te falen. Succes is immers slechts één keer vaker 
opstaan dan dat je faalt. From Talking to Testing is het 
motto. 
 
Bram vertelt over de testtuin met sensoren voor ES-las-
sen. In juni 2016 zijn ze met LoRa sensoren aan de slag 
gegaan. Chris stelde 200 sensoren beschikbaar. Zo’n 
sensor is magnetisch en kan bijvoorbeeld zo tegen het 
spoor geplakt worden. De ervaringen van de proef zijn 
vastgelegd in een rapport door Dekra. Deze ervaringen 
zijn gedeeld met vier aannemers. Bram legt uit dat het 
redelijk gemakkelijk is een eigen LoRa-netwerk te 
bouwen. Het is een machine-to-machine netwerk die 
elkaar kleine berichtjes sturen. Dit is bedoeld voor 
smart sensoren. Elk kwartier meten ze bijvoorbeeld de 
temperatuur. Er is samengewerkt met de Delftse 
startup Nowi. Zij ontwikkelde een slimme batterijloze 
sensor die op straling werkt. Deze sensoren kunnen 
tussen de perrontegels worden geplaatst en zo de 
temperatuur meten. De sensoren sturen een signaal als 
de temperatuur het vriespunt nadert. Op deze manier 
weten we dus wanneer we moeten strooien. Uit de  
rest van het netwerk worden nog wel wat zorgen geuit 
op het gebied van sensoren en het delen van data.  
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De vraag luidt: van wie is de data? Van ProRail? Van de 
aannemers? En hoe deel je dit met de concurrent? 

Rob Buitendijk reageert nog op het verhaal van Bram en 
Chris en vertelt dat ze momenteel ook bezig zijn met 
het vervangen van de wisselmonitoring en wisselver-
warming. Hiervoor zitten 2000 sensoren in het spoor. 
Het delen van de informatie is lastig. In gesprek met 
het netwerk komen we erop uit dat er een onderscheid 
gemaakt kan worden tussen ruwe data (bijv. de conditie 
van het wissel) en slimme data (specifiekere output). 
Ruwe data zou wel gedeeld kunnen worden. 

15:45u - Leerervaring hoogfrequent monitoren 
– samen innoveren door Paul van der Voort 
Paul vertelt wat over Fieldlab Camino Rail waarin NS en 
ProRail gezamenlijk hoogfrequent monitoren en innove-
ren. Het gaat om de fysieke interactie tussen trein en 
spoor, samen experimenteren en over sensoring en 
data-analytics (bijv. data verzamelen van wiel-rail en 
stroomafnemer-bovenleiding). 

 De vier elementen waaruit Camino Rail bestaat: 
1) Fieldlab: het plaatsen van sensoren om data te 

genereren op twee reizigerstreinen en twee infra 
locaties. Denk aan een versnellingsmeter, maar ook 
aan microfoons of sensoren om de temperatuur of 
luchtvochtigheid te meten. 

2) IT-platform: een dashboard creëren om de gegene-
reerde data te kunnen combineren met al beschikba-
re data. 

3) Cases: gezamenlijk analyseren, data analytics. Een 
van de cases is gladde sporen. Wanneer slipt een 
trein in combinatie met weerfactoren? Doel is om de 
melding te verbeteren. Andere cases zijn wiel-rail en 
bovenleiding-pantograaf. 

4) Samenwerking. We willen de samenwerking van 
NS-ProRail uitbreiden naar een sectorbrede samen-
werking. Dit is een uitnodiging aan de partners om 
mee te doen. Het is nog pril, maar in de tweede 
helft van het jaar willen we een sessie organiseren 
voor geïnteresseerden partijen. Een uitnodiging voor 
deze sessie volgt. 
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16:00u - Leerervaring branchevreemd: 
Cybersecurity in een Connected World - 
Paul van Heel , ResiliencePoort en Igor van 
Gemert, ResilientShield
Paul en Igor stellen dat de Nederlandse overheid en het 
bedrijfsleven zich onvoldoende bewust zijn van cyberri-
sico’s en slecht voorbereid zijn op een aanval of een 
hack. We leven in een hyper connected world, wat ook 
betekent dat we hyper afhankelijk zijn. Volgens Paul en 
Igor moeten we ons niet afvragen of we worden aange-
vallen, maar wanneer we worden aangevallen. Een 
cyberaanval kost veel geld en er zijn al veel aanvallen 
geweest op vitale infra. Neem bijvoorbeeld de Wanna-
Cry Randsomware attack in mei 2017, de aanval op de 
Rotterdamse Haven. Er zijn toen meer dan 300.000 
systemen geïnfecteerd, 1,5 miljard euro aan schade en 
de haven moest op slot. Voor €35,- is het al mogelijk 

om een DDOS aanval met commerciële noodzaak te 
regelen. Hoe kun je als organisatie de juiste stappen 
zetten om beter beschermd te zijn tegen cyberaanval-
len? Belangrijkste: wees bewust en ga het gewoon doe. 
Cybersecurity moet een primair bedrijfsproces worden. 
Een aantal aandachtspunten: 
• Draagvlak en mandaat bij directie
• Werkvloer betrokken en verantwoordelijk
• Technische maatregelen
• Actueel inzicht in kwetsbaarheden 
• Keteneffecten en informatie/kennisuitwisseling 

De heren benadrukken nogmaals het belang van het 
bewustzijn binnen organisaties van cybersecurity en de 
kwetsbaarheid van systemen als het IoT en LoRa. Ook 
de railsector moet meer aan de slag met veiligheid, 
juist nu digitalisering toeneemt. 
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16:25u – Wrap up en aansluitende netwerk-
borrel
Jaco sluit de sessie af met een korte samenvatting van 
de middag. Wat we leerden van Roelof is dat we door 
moeten gaan en door moeten blijven zetten. Rob liet 
ons zien dat digitalisering dé succesfactor is van asset-
management, Thymo gaf ons een momentje rust en liet 
ons meedenken over de roadmap. Chris introduceerde 

de ‘chief failure officer’, want falen mag. Franc liet ons 
de Hololens zien en bood ons een echte leerervaring in 
de praktijk: AR-brillen werken niet in tropische tempe-
raturen. Bram nam ons mee naar een ‘zandbak’ van 
sensoren, waar spelen en experimenteren mag. Paul 
van der Voort nam ons mee naar een nieuwe ‘zandbak’. 
Paul van Heel en Igor maakten ons er van bewust dat 
we cybersecurity ook serieus moeten nemen. 
 

De volgende InnoRail netwerksessie 
over Spoorstaven vindt plaats op 14 juni. 
Houd de website en de mail in de gaten 

voor meer informatie. 


