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De Contractvorm [1]
Output Proces Contract (OPC)
• Onderhands gegund 
• Te leveren inspanning voorgeschreven

Prestatie Gericht Onderhoud (PGO)
• Openbaar aanbesteed
• Verlangde prestatie voorgeschreven

Doel PGO: 
ProRail wil de omslag maken naar pro-actief onderhoud, gericht op het verhogen van 
de beschikbaarheid en kwaliteit van het spoor. 

Kenmerken: 
• contracten hebben een looptijd van 10 jaar

[Bron: https://www.prorail.nl/aanbesteden-en-inkoop/spooronderhoud-pgo
Geraadpleegd op 08-06-2018]



De Contractvorm [2]
• De huidige PGO contracten hebben een looptijd van 5 jaar en veranderen regelmatig van onderhoudsaannemer.
• De uitvraag en toewijzing heeft regelmatig tot verrassingen geleid, randjes opzoeken.

• De keuze voor de vervanging wordt vooral gestuurd door de kosten, dus lokaal vervangen.

• Afkeurcriteria niet helder, onvoldoende prikkels in het VtW proces
• Er is voor de PCA nu gezien de kosten geen meerwaarde in lange lengtes vervangen

Er zijn ook nog veiligheidseisen mbt maximale horizontale en verticale slijtage en US klasse 1 (en 2).



VolkerRail: Data Science

• Waarom data science toepassen op 
spoorstaafschades?

• Wat hebben we gedaan?
• Wat is hiervan het resultaat?
• Lessons learned



Waarom
Data Science



Het proces



Resultaat [1]



Resultaat [2]



Lessons Learned

• Preventief onderhoud KAN rendabel zijn
– Contracteisen! (bv. werktijd…) 
– Terugverdientijd!? (lifecycle management)

• Grootste experiment ooit met RCF nu live!
(maar weten we de waarde hiervan te benutten?)



Strukton: data analyse
Data acquisition systems           Data management & analytics Maintenance products & services

Satellites Drones/UAVs

Commercial trains

Measurement trains

Inspection tablets Remote devices

Crowd sensing

Wayside sensors

Control
Room

Analytics €ffective
MaintenanceExtracting relevant 

information (A.I.)

Smart algorithms

Tooling

IRISsys

alerts repair orders

FMECA

Maintenance
concept GIS

optimized
maintenance

plan

maintenance
reports

asset 
condition

Local conditions

Operation support

Trend analysis

Usage

Weather

Environment

www. struktonrail.com

O
p

er
at

io
n

al
R

es
ea

rc
h 

&
 D

e
ve

lo
pm

en
t

Asset characteristics

data



Inspectie methodes
Inspectie en meting (object niveau)
• Visueel (ON)
• HD Video (nu alleen wissels)
• US en EC trein meting
• US, EC en G-scan hand metingen 
• Ontwikkelingen op meetgebied 

Verantwoordelijkheden OG (kader stellend):
• Opleiding, ervaring, inzicht monteurs en meettechnici
• Ambitieuze/ realistische eisen aan meettechnieken
• Samenwerking en uitwisseling (kennistafels)
• Slijpprogramma
• Stimuleren interventies die restwaarde (resilience) leveren



Interventie methodes
Interventies
• Oplassen
• Slijpen handmatig
• Liggingsonderhoud
• Frezen
• Passtukken zetten
• Slijptrein inzetten (lokaal of 

structureel)
• Langere lengtes vervangen

Regelruimte
• Je bent/ voelt je verantwoordelijk voor het beheer van de infra en dus voor het optimale 

onderhoudsconcept en bijbehorende beheersmaatregelen
• Heb/ krijg je die ruimte ook? 
• Worden interventies die meer restwaarde (resilience) leveren beloond?



Evolutie in spoorstaafbreuken (2006-2016)

We nemen waar dat het aantal spoorstaafbreuken/trkm in West Europa daalt, met 
name waar er ernstige ongelukken hebben plaatsgevonden (Hatfield 2000)

Lies, damned lies, and statistics (Benjamin Disraeli)

• In NL +50%, tot nu het 
EU gemiddelde, 

• Wat doen wij anders?
• Is onze infra anders 

(UK/Norway)?
• In de UK -50%.
• Hebben wij dan een 

probleem?
• Missen wij de “sturm

und drang”?

Railbreaks/ Mtrainkm



Evolutie in spoorstaafbreuken (2006-2016)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Netherlands 191 216 216 118 62 91 110 130 112 130 94

Average 150 88 120 105 99 136 111 127 177 150 151

United Kingdom 136 164 185 216 161 245 194 205 304 325 304

Norway 80 408 113 93 46 92 69 41 49 63 67
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En nu?
Graag samen toetsen: Hebben we het beeld dat er:

– Grotere aantallen spoorstaven, geen lange lengtes spoorstaven in de PGO’s
worden uitgewisseld

– Het slijpregime niet altijd beantwoordt aan jouw behoefte
– Wie bepaalt de spoorstaaf kwaliteit

• Hebben we een probleem of is het wel goed zo?
• Waar gaat het mis? Hoe groot is het risico (ATB vs ERTMS/ assentellers)? 
• Wat gebeurt er al?

Wat kunnen/ moeten/ gaan we er aan doen?
• ProRail:
• PCA’s:
• Leveranciers:
• Werkgroep opzetten? Ophanging aan (….)?



Take home messages

www. struktonrail.com

We constateren dat het aantal spoorstaafbreuken toeneemt, maar dat 
we (nog) Europees gemiddeld scoren

De contractvorm heeft wel degelijk, door ingebouwde prikkels, invloed op 
HOE wordt onderhouden

Werkgroep voor een betere focus op spoorstaaf levensduur: 

• de PGO contractduur verlengen 

• compensatie voor verhogen van de restlevensduur 

• meer regelruimte voor PCA in bv. het slijpprogramma

www. volkerrail.nl


