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Treinen hebben energie nodig om te kunnen rijden. Véél energie. Door de jaren heen
zijn er grote investeringen gedaan om dat mogelijk te maken. We werken continu aan
nieuwe ontwikkelingen om deze assets efficiënt en veilig te laten werken. Op de InnoRail Netwerkbijeenkomst van 19 maart gingen sprekers vanuit ProRail en de Railbranche in op een aantal nieuwe inzichten rondom het beheer van de systemen, met de
energietransitie als rode draad. In een gevarieerd programma kregen we een update
over de stand van zaken in energievoorziening op het spoor. Lees hier het verslag.

OPENING

(Jaco ter Wal)
Jaco ter Wal, onze dagvoorzitter voor de dag, opende met
de kanttekening dat het hele spoor uitstekend van elektriciteit wordt voorzien, maar dat de elektrische auto nog
nergens bij het Railcenter opgeladen kan worden. Zo te

zien hebben aannemers die omschakeling nog niet gemaakt.
Na een voorstelronde van de zaal ging het programma van
start.

INTRODUCTIE EV OP HET SPOOR | ENERGIETRANSITIE BIJ PRORAIL
(Marcel Walraven)
Namens Marcel Walraven en Fedor ten Harve vertelde
Marcel Walraven over de uitdagingen die op de spoorsector
afkomen, in het licht van de energietransitie. Dit is een
zeer breed onderwerp, maar zij scheppen hier duidelijkheid
in. Wat is de opgave voor ProRail precies?
ProRail is de broodheer van veel partijen, ook van de
aanwezigen in de zaal. Zij bepalen wat er moet gebeuren
op het spoor. Onderhoud, of asset management, de afdeling
waar Marcel en Fedor bij werkzaam zijn, bepaalt onder
andere waar de sector over langere termijn wil staan. Ook
wat betreft energievoorziening.
Marcel maakt een stap terug in de tijd, naar 2010. Voor
KEMA, waar hij toentertijd werkte, maakte hij een visie op
de energietransitie als beleidsuitdaging, en de rol van de
spoorsector daarin. In een ontwerp van de stad gebouwd
op een smart grid – populair thema in die dagen – zag hij
een spoorlijn rondom de stad lopen, die onderdeel uitmaakte van dit grid. Dit was misschien zijn utopie, zijn
hemelse visie, maar het raakt wel aan de vraag die we
vandaag stellen: Wat kan de spoorsector betekenen in dit
energielandschap?
Welke ontwikkelingen raken de energievoorziening precies?
Marcel noemt er zes:
- Accommoderen van meer treinen (vanwege vervoersgroei
– kunnen onderstations dit aan?)
- Prestatieverbeteringen zijn vereist
- Energietransitie (aankoppelingen, zonnepark, windpark)
- Introductie van meters op treinen

- Third party access (vrije leverancierskeuze). De introductie van energiemeters op treinen biedt keuzevrijheid in
energieleverancier. Momenteel wordt alle energie ingekocht via Vivens, een inkoop coöperatie. De energie
wordt geleverd door Eneco, die groene energie levert aan
de spoorsector. Er is zelfs een additioneel zonnepark
neergezet speciaal voor de railvervoerders.
- Nieuwe technologieën (energie-opslag, IoT)
Deze ontwikkelingen leiden tot vier grote hoofdvragen:
ACCOMMODEREN
VERVOERSVRAAG
• Meer, en langere treinen
• Be- en bijsturing faciliteren

ENERGIETRANSITIE
• Prosumers/leveranciers
aankoppelen? En waar
TEV en/of RIV?
• Ambitie eigen opwekking
• Zon en wind
• Mede gebruik net
met netbeheerder

ONTWIKKELINGEN BIJVERVOERDER

ONTWIKKELINGEN
BINNEN PRORAIL

• Energiebesparen > oa 3 kV
• Alternatieve energiedrager
regiolijnen, oa waterstoftrein
• Betaalbaardere TEV m.n. regio
(partieel, batterij)
• Energiemeters op treinen
• Faciliteiten vervoerders voeden
(o.a. depots)

• Introductie van ERTMS
• Introductie van elektrische
wisselverwarming vraagt
ontwerpeisen
• CO2 neutraal materiaalgebruik
• Prestatie verbeteren
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Maar wat wil ProRail eigenlijk? Exco spreekt: “Marktonderzoek
naar beleving over ProRail uitgevoerd. Beeldvorming nog
steeds zwaar beïnvloed door beeldvorming over performance.
Meer aandacht wordt gericht op onze bredere rol en wat we
doen (bigger picture maar ook bijv. duurzaamheid) in campagnes en uitingen.” Wat is die bredere rol? Is dat ook het voeden
van andere afnemers? Is dat ook bijdrage aan…..?
Er zijn veel vragen. Om orde te scheppen, stellen Marcel en
Fedor een fasering voor. Tot 2020 staat wisselverwarming
op de planning. Hier wordt nog veel onderzoek naar
gedaan. Er komen echter veel vraagstukken bij kijken maar
er zijn nog niet veel antwoorden. Van 2020 tot 2030 ligt de
focus op het implementeren, van bijvoorbeeld 3kV. De
spoorsector komt nu op het punt waar de keuze voor 3kV

gemaakt zal moeten worden. De omslag is groot en brengt
veel kosten met zich mee, maar voorkomt wel dat er veel
onderstations bij moeten komen.
De presentatie eindigt met een quote: ‘Vision without
action is a daydream. Action without vision is a nightmare.’
We moeten aan de slag, en we weten ook dat alle ontwikkelingen in een groter geheel past. Er is een visie nodig,
een goed overzicht van wat er gedaan moet worden.
Afgesloten werd met een visionaire gedachtespel om bij stil
te staan: als er geen regelgeving was, wat zou je doen als
een zonnepark belt? Zou je hen laten leveren, en hiermee
een impuls aan de groene markt geven? Of hoort ProRail
zich niet met maatschappelijke problemen bezig te houden?

NIEUWE ONTWIKKELING IN HET DATALAB
(Paul van der Voort)

machine learning. Projecten die bij data
intelligence lopen hebben te maken met
smart assets, track & trace en algoritmische treindienstleiders.

Paul van der Voort bracht de groep op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen
bij het DataLab. Eerst algemeen, daarna
toegespitst op de energievoorziening.
Maar om te beginnen een uitleg die het
DataLab in het bredere geheel plaatst:
van metingen aan het spoor tot de
beslissing tot onderhoud. Daar tussenin
zitten het verwerken van de metingen
en de dashboards die tot inzichten
leiden – data intelligence. Dit is waar het
DataLab zich mee bezig houdt. Dit
gebeurt in de vorm van conditiemonitoring en voorspellingen, maar ook

Er zijn drie basiswijzen in de ontwikkeling van conditie- en prognosemodellen:
1. Scrum werkwijze. Hierbij werken
zogenoemde scrumteams samen in
kort maar krachtige sessies. Hierbij
worden kleine stappen in (vaste)
intervallen gemaakt.
2. CRIPS data science cyclus. Deze
cyclus bestaat uit vijf stappen die
altijd na elkaar doorlopen worden:
systeem begrijpen, data achterhalen,
data bewerken, analyseren en model/
dataproduct. Het gemaakte model
wordt daarna geverifieerd met de
werkelijkheid. Bijna altijd is het

resultaat van de eerste cyclus een
slecht resultaat. Dus moet de cyclus
doorlopen worden totdat het model
de werkelijkheid goed benadert.
3. Een big data analytics platform,
zoals Azure.
Een voorbeeld van conditiemonitoring:
Ten onrechte bezet spoor (TOBS) dashboard. Dit dashboard detecteert onregelmatigheden in het systeem. Waar
wordt met grote regelmatigheid een
TOBS geregistreerd? Deze locaties kunnen daarna buiten onderzocht worden,
waar vaak een probleem wordt gevonden en verholpen. Denk hierbij aan
dichtgelopen ES lassen of splinters bij
de ES las. Er wordt nu gewerkt met een
e-mailservice die notificaties bij onregelmatigheden stuurt.
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Een voorbeeld van lange termijnprognoses:
Spoordegradatie. Door meettreindata
(BBMS) te gebruiken kunnen conditiemetingen geanalyseerd en ge-extrapoleert worden naar de toekomst. Hier
kunnen vervangingsplannen op gebaseerd worden.
Bovenstaande voorbeelden zijn
voorbeelden van smart assets – conditiemonitoring en prognoses voor de
belangrijkste typen infrastoringen. In
de tabel op de vorige pagina zijn de
infrastoringen links te zien. De monitoring en prognosemodellen zijn in
vier tijdseenheden in te delen:
1. Historie – wat was de conditie in het
verleden? De data worden verkregen
via meettreinen en radargegevens
2. Actuele conditie – dit is de huidige
conditie. Het TOBS conditiemonitoringsvoorbeeld eerder beschreven
valt hieronder
3. Prognose korte termijn
4. Prognose lange termijn – het
spoordegradatievoorbeeld eerder
benoemd valt hieronder. Deze staat
in de tabel als Kopslijtage.
Het uiteindelijke doel is: hoe kunnen
we alle vakken van de tabel vullen?
Een voorbeeld van lange termijnprognose nu in ontwikkeling:
Bovenleidingen. Net als bij het voor-

beeld van de spoordegradatie worden
conditiemetingen benut om te analyseren en te extrapoleren naar de toekomst. De eerste modellen voor bovenleidingprognoses zijn nu in ontwikkeling.
Zoals beschreven bij de CRIPS data science cyclus, blijkt het eerste model
bijna altijd incorrect. Deze zal dus vergeleken moeten worden met de werkelijkheid. Wat is de voorspelde waarde,
en wat is deze daadwerkelijk geworden? Vaak is er minimaal vijf jaar aan
data nodig om een model te kunnen
maken. Historische BBMS data wordt
gebruikt om een model te maken dat
de huidige situatie moet voorspellen.
De frequentie van BBMS data is echter
niet hoog genoeg, dus hoogfrequente
informatie moet worden toegevoegd.
Naast data intelligence houdt het
DataLab zich ook bezig met het
verzamelen van data door middel van
sensoring en tracking. Hierbij wordt
het spoor gemonitord vanuit het spoor,
door hier sensoren op te bevestigen
(IoT sensoring), wordt het spoor
gemonitord vanuit een reguliere trein
(Camino Rail) of wordt de trein zelf
gemonitord door middel van automatische beeldherkenning (track & trace).
Een voorbeeld van spoorsensoring
vanuit de trein:
Camino Rail. Voorheen werden spoor-

Sensor types:
• Axlebox acceleration (3 directions)
• Cabin acceleration
• Mobile phone accelaration
• Microphone (acoustic)
• Temperature, humidity

metingen altijd met daarvoor bestemde meettreinen gedaan. Het project
Camino onderzoekt in samenwerking
met de NS of sensoren op reguliere reizigerstreinen geschikt zijn voor hoogfrequente metingen.
Aan de onderkant van de trein worden
vijf type sensoren aangebracht. De
sensordata worden naar een computer
in de cabine gestuurd, waar ze gefilterd
worden en via een 4G-verbinding in
een online dashboard worden geplaatst. Er is bijvoorbeeld een dashboard ontwikkelt die de klappen op het
spoor door hobbels detecteert, waardoor gerichter (preventief) onderhoud
uitgevoerd kan worden.
Naast sensoren onder de trein, worden ook
proeven gedaan met het monitoren boven
de trein. Dit kan op twee manieren: vanuit
de infrastructuur (naast het spoor), en vanaf de trein. De sensoren op de reizigerstreinen meten rijdraaddikte, harde punten,
ligging van de bovenleiding en externe objecten in de bovenleiding.

RONDLEIDING RAILCENTER: NIEUW ONDERSTATION + OBI SYSTEEM
(Albert Holtrust)
Albert Holtrust van het Railcenter verzorgde een rondleiding
waarbij de nieuwste onderstations toegelicht werden en we
een kijkje achter de schermen bij het OBI systeem kregen.
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ENERGIEOPSLAG EN INSPIRATIE UIT JAPAN
(Vincent Plasmeijer en Marc Elfrink)
Vincent Plasmeijer en Marc Elfrink
waren vlak voor de InnoRail bijeenkomst in Japan geweest. Daar zijn
energie-opslagsystemen (ESS - van de
Engelse term Energy Storage Systems)
in praktijk gebracht bij 1500V tractie-energievoorzieningen (TEV).
Vincent en Marc kwamen de groep
inspireren met de mogelijkheden.

Waarom Japan? Omdat het spoor hier
zeer intensief wordt bereden. Om de
schaal in perspectief te stellen: Shibuya
Station heeft dagelijks 3 miljoen
reizigers, Utrecht CS 186.000. Bovendien
wordt de techniek van energieopslag al
langere tijd in de praktijk gebruikt,
vanwege het strenge beleid in Japan
m.b.t. aardbevingsrisico’s.
Door verwachte groei op het Nederlandse spoor is een effectievere
invulling van het energievoorzieningssysteem nodig. Hierbij worden twee
knelpunten gedefinieerd:
1. Spanningshuishouding op vrije baan:
a. Te lage (gemiddelde) bovenlei-

dingspanning bij veel gebruik
(<1300V)
b. Te hoge spoorstaaf aanraakspanning (>160V/sec)
2. Vermogensvraag opstelterreinen:
a. Vermogenstekort
b. Thermische overbelasting (kabels
en onderstation)
ESS kan ondersteunen bij spanningsstabilisatie, door te hoge railspanning
bij remmen af te vangen, en bij
intensief gebruik extra stroom te
leveren. Daarnaast dient het als
noodstroomvoorziening bij aardbevingen (wat meer relevant in Japan is dan
in Nederland). Een ESS zou bij een
schakelstation geplaatst worden.
De software in het medium bepaalt de
functionaliteit. De hardware van de
opslagsystemen is bijna overal hetzelfde.
Bij het voorbeeld in Japan worden Toshiba
LTO batterijen gebruikt. Deze batterijen
scoren hoog op punten als levensduur,
veiligheid en laadsnelheid. Er zijn echter
hoge kosten aan verbonden. Een ESS
systeem is dan ook niet goedkoop.
Het systeem getoond in de presentatie

is turn key – een kant-en-klaar product. In dit geval 1MW vermogen. Een
batterij van 2MW zou simpelweg twee
keer zo groot zijn. De batterijcapaciteit van een ESS met 1MW bedraagt
388 kWh (ter vergelijking, dit is
ongeveer 3,5 Tesla), voldoende om het
vermogen van een kopstation op te
krikken. Het grote verschil met een
Nederlands systeem is dat wij gemiddeld 1800V spanning hebben, waar ze
in Japan maar 1560V hanteren.
In theorie is de levensduur van het
beschreven ESS 80 jaar. Hieraan hangt een
prijskaartje van 3 miljoen euro (eerste
offerte). Het systeem brengt echter ook
besparingen met zich mee. In het Japanse
voorbeeld: 1,8MWh per dag.
Hoe zou dit in de praktijk toegepast
worden? Een casus bij Wierden illustreert de problemen met lage bovenleidingspanning en hoge spoorstaaf
aanraakspanning. Een onderstation is
hier niet per se nodig, de spanning
moet alleen even opgekrikt worden.
ESS is hier een mooi alternatief.

ALTERNATIEVEN OP DIESEL
VOORBEELD TRAJECT LEEUWARDEN-GRONINGEN
(Michiel Deerenberg)
De ecologische voetafdruk van de railsector is relatief
klein. Uit onderzoek is gebleken dat de trein nemen – ondanks de vervuiling door onderhoud – duurzamer is dan
de auto pakken. Sinds 2017 rijden alle elektrische treinen
op windenergie (zoals genoemd in de introductie door
Marcel Walraven). Ook op Europees niveau doet de
railsector van Nederland het goed. Alleen Luxemburg en
België hebben een hoger percentage elektrische treinen
in hun land rijden. Toch rijden in bijna elke Nederlandse
provincie nog dieseltreinen. De overheid heeft zich het
doel gesteld diesel uit te bannen, en ook in de treinsector leeft de wens met alternatieven te komen voor de
trajecten waar nu met dieseltreinen gereden wordt. De
noordelijke provincies, Friesland en Groningen, hebben
beide het doel zero emission te worden, in respectievelijk 2025 en 2035. Om die doelen te behalen wordt nu

ingezet op batterijtreinen (Friesland) en waterstof
(Groningen).

En waarom niet met batterijtreinen?
Hier was simpelweg geen geschikte
trein voor beschikbaar. Batterijtreinen rijden nu in Engeland, daar
gelden andere standaarden.

Er zijn meerdere
alternatieven
beschikbaar op de
dieseltreinen die nu door het land rijden. Elektrisch,
batterij, waterstof, of een combinatie van de drie. Er
moeten nu keuzes gemaakt worden, voordat het een
gemengde bende wordt. Om deze keuzes te kunnen
maken, moeten nog veel vragen beantwoord worden.
Hoe ver zijn de technologieën? Hoe zit het met de
veiligheid? Wat is de impact op de omgeving (emissies en
geluid)? Wat doet het met capaciteit? Wat willen de
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reizigers? En, niet onbelangrijk, welke kosten zijn eraan
verbonden?
Deze vragen gaan in 2019 voor de waterstoftrein worden
beantwoord. Tussen Leeuwarden en Groningen, een traject
van Arriva, gaat dit jaar een waterstoftrein rijden. Het model
trein is in Duitsland gebouwd, waar ze er al mee rijden.
De proef gaat uitgevoerd worden met: ProRail, provincie
Friesland, provincie Groningen, Arriva, Alstom, Dekra,

Holthausen en het ministerie I&W. De kern is het toegelaten
worden van de trein. Hiervoor kunnen de regels opgesteld
in Duitsland als basis worden gebruikt. Daarnaast moet er
goedkeuring komen om een tankinstallatie in Leeuwarden
neer te zetten. Zodra dit rond is, worden er proefritten
gereden. Dit zal rond juni/juli 2019 starten. Als treinreiziger
mag je mee op de proeftrein. Wie weet komt er een
InnoRail uitje naar de testtrein!

DENKOEFENING MET TRAINEES:
WAT ALS IN HEEL NEDERLAND WATERSTOFTREINEN GAAN RIJDEN?
(Thomas van der Heijden en Luuk Schuurmans)

Ten slotte lieten Thomas en Luuk de
zaal out-of-the-box denken. In vier
groepen werd de vier onderdelen van
een SWOT (Strengths, Weaknesses,

WRAP UP

Opportunities & Threats) uitgewerkt.
Onderwerp van de analyse: rijden op
waterstof. Als weakness werd bijvoorbeeld aangewezen dat het kapitaalver-

Deze InnoRail bijeenkomst hebben we geleerd wat Marcel
Walravens droomparadijs op het spoor is. Van Paul van
der Voort leerden we over machine learning en sensoring, de spanning tussen korte en lange termijn, en dat
delen van data de nieuwe business wordt, onder het
motto: ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.’
In de rondleiding kwam 3kV als heilige graal naar voren.

nietiging met zich meebrengt. Een
opportunity is het alternatief dat het
biedt op dieseltreinen.

Maar er was ook partijdigheid in de zaal. ESS is als
kansrijk gebleken, we kunnen leren van de praktijken in
Japan. En Michiel Deerenberg laat zien dat als je wilt
weten of iets werkt, je het gewoon moet doen. Maar,
zoals Jaco opmerkt, als je het ‘pilot’ noemt klinkt het
eindig, maar een experiment gaat door.
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