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OPENING 
(Jenne van der Velde)
De dag werd voorgezeten door Jenne van der Velde, topad-
viseur assetmanagement bij Rijkswaterstaat. Hoewel het bij 
Rijkswaterstaat een andere infrastructuur betreft (nl. wegen 
en vaarwegen), staat Rijkswaterstaat voor veel van dezelfde 
uitdagingen als de railsector. Jenne begon de dag met een 
reflectie op de term wissel. Want wat houdt dat nou in? Zijn 

eerste associatie is een wisselkantoor – geld wisselen. Vroe-
ger heel algemeen, maar ook nu nog op veel plaatsen vind-
baar. Bij Rijkswaterstaat wordt ook veel gewisseld – van rij-
baan. Het Prins Clausplein is bijvoorbeeld één groot 
knooppunt van wissels. Maar we waren in het Railcenter voor 
een ander soort wissel: spoorwissels. 

Wissels zijn essentiële, maar ook zeer kwetsbare onderdelen van het spoor. De railsec-
tor staat voor vele uitdagingen wat betreft wissels. Eén daarvan is duurzaamheid: hoe 
zorgen we ervoor dat onze wissels zo lang mogelijk meegaan?
In de InnoRail Netwerkbijeenkomst van 15 mei keken we naar de levensduurverlenging 
van wissels. Door inspectie van belaste wissels, door voorspellen van degradatie, door 
het digitaal simuleren van een situatie en door na te denken over hergebruik. Ook werd 
de zaal positief verrast door een nieuw ontwerp wissel. Lees hier het verslag.

INTRODUCTIE  
(Gertjan van Rhee, ProRail)
Gertjan van Rhee, systeemmanager wissels bij ProRail, trap-
te af met de presentatie van het recentelijk tot stand geko-
men categorieplan wissels van ProRail waarin wordt inge-
gaan op de toekomstige verwerving van wissels door ProRail. 
Dit categorieplan gaat in op de specificaties van de wissels. 
Vervolgens op de toekomstige vervangingsbehoefte (wan-
neer hoeveel wissels nodig). Tenslotte op de manier van ver-
werven. In de behandeling wordt onderscheid gemaakt tus-

sen de zogenaamde bestaande generatie (BG) wissels en de 
nieuwe generatie (NG2.0) wissels.

Wat betreft de specificatie van de BG wissels is het voorne-
men van ProRail om deze op korte termijn door te ontwikke-
len naar een hoger niveau dat wordt aangeduid als BG+. Dit 
hogere niveau is nodig om te kunnen voldoen aan de verwach-
te intensivering van het spoorverkeer. De + (plus) bestaat uit 
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de overstap van hoog naar laag tongprofiel, meerpuntsbedie-
ning, UIC 60 spoorprofiel, Mangaan stalen puntstukken en uit-
sluitend elektrische wisselverwarming. De inbouwmaten van 
de huidige BG wissels moeten daarbij 1:1 worden gehandhaafd 
omdat anders de vernieuwing van wissels te duur wordt van-
wege onder andere alignementaanpassingen. ProRail wil stan-
daardiseren en dus het aantal toe te passen wisseltypen be-
perken tot de hoekverhoudingen 1:9, 1:12, 1:15 en 1:29.  Het 
1:18 wissel blijkt vanwege zijn afwijkende inbouwmaten (t.o.v. 
1:15) vaak niet toepasbaar  De hoekverhoudingen blijven voor-
lopig gebaseerd op de ATB snelheden (40, 60, 80, 130 en 140 
km/u). ERTMS maakt het mogelijk om ook met andere snelhe-
den en dus andere hoekverhoudingen te werken, maar voor 
de nabije toekomst is er geen reden om van de genoemde 
hoekverhoudingen af te wijken. Mogelijk dat het 1:12 wissel 
wel terrein verliest ten gevolge van het 1:15 wissel.

Wat betreft de verwachte aantallen is er sprake van een 
boeggolf: Op korte termijn, tussen 2020 en 2025 zijn 200 tot 
300 wissels per jaar nodig, daarna is de vraag naar verwach-
ting veel minder, nl. ca. 100 per jaar. De hiervoor vereiste 
financiering is voor ProRail nog een punt van overleg met het 
ministerie van I&W.

De verwerving van de BG+ wissels wil ProRail vorm geven mid-
dels een aanbesteding onder de erkende wisselbouwbedrijven. 
Vooralsnog zijn dat voestalpine/WBN en Vossloh/Cogifer/Kloos. 
De BG+ specificaties worden vastgelegd in SPC documenten zo-
als die er nu ook zijn voor de BG generatie, namelijk SPC00307 
en SPC00310. Het voornemen van ProRail is om op basis van de 
BG+ specificaties een aanbesteding te houden onder de erken-
de partijen en met deze partijen tot een perceelverdeling te 
komen, bijvoorbeeld een 60/40 verdeling. De looptijd van de 
aan te besteden raamcontracten moet beperkt zijn om door-
ontwikkeling van de SPC’s mogelijk te maken. Gedurende de 
looptijd mogen de specificaties immers niet significant worden 
gewijzigd. Een andere reden om de looptijd niet te lang te la-
ten zijn is om de markt niet te lang dicht te zetten voor even-
tuele partijen die zich ook willen laten erkennen.

Tot het zover is, worden nog gewoon BG wissels verworven op 
basis van SPC00307 en SPC00310. Voor de laatste ca. 2 à 3 
jaar dat deze SPC’s naar verwachting nog vigerend zijn (lees: 
nog niet zijn vervangen door de BG+ SPC’s), wil ProRail op 
basis van die SPC’s ook nog een perceelverdeling (zoals hier-
boven geschetst voor de BG+ wissels) aanbesteden onder de 
erkende wisselbouwbedrijven. Deze aanbesteding is mo-
menteel in voorbereiding.
Toegelicht werd ook dat de verwerving van vervangdelen 
(puntstukken, halve tongbewegingen etc.) voor de BG en 
BG+ buiten de erkenningsregeling valt. Deze worden hoe lan-
ger hoe meer verworven op basis van SPC’s en kunnen door 
een grotere markt worden geleverd.

Op de nog langere termijn wil ProRail ten opzichte van de BG 
en BG+ specificaties opschuiven naar meer functionele in 
plaats van technische specificaties. Bovendien wil ProRail op 
de lange termijn vervangdelen mee aanbesteden met de 
raamcontracten voor levering van complete wissels.

Hoe komen we van de huidige situatie naar de gewenste toe-
komst? Op korte termijn, tot 2025, ligt de focus op het door-
ontwikkelen van de huidige BG specificaties naar het BG+ 
niveau, zoals eerder genoemd. Er is een hoge productieop-
gave, waarbij risico’s beperkt moeten worden. Op de lange 
termijn, na 2025, is er ruimte om raamcontracten op basis 
van functionele eisen te introduceren.

Voor de NG2.0 1:18 en 1:29 wissels heeft ProRail een contract 
met voestalpine/WBN. Dit is een contract voor complete 
wissels en tevens voor vervangdelen. Zodra dit contract ver-
loopt, zal de opvolger daarvan worden aanbesteed.

Het inkooptechnische deel werd ter informatie gedeeld om 
zodoende wat marktcontext te geven. Gertjan gaf aan dat 
deze Innorail dag vooral bedoeld is om te spreken over tech-
nisch inhoudelijke zaken. Vragen en opmerkingen over ver-
werving kunnen altijd worden gericht aan de afdeling Procu-
rement van ProRail.

BELASTE WISSELINSPECTIE 
(Zico Martin, Eurailscout & Corné van de Kraats, Strukton)
Zo veel mogelijk realistische data ver-
zamelen, zodat onderhoud zo gericht 
mogelijk gedaan kan worden. Dat is 
waar Eurailscout zich onder andere 
mee bezig houdt. 
Door met echte treinen en wagons 
over het spoor te rijden wordt een re-

alistische situatie gereproduceerd. Dit 
maakt het ook mogelijk dat het regu-
liere spoorverkeer ongehinderd door 
kan rijden. De realistische data wordt 
vervolgens benut voor smart mainte-
nance: onderhoudsstappen gebaseerd 
op data.

Er zijn een aantal ontwikkelingen in de 
infrastructuursector die invloed heb-
ben op onze manier van werken:
- Veiligheid
 Voor zowel passagier als medewerker.
- Beschikbaarheid
 Er wordt 24/7 om openbaar vervoer 
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gevraagd, dat steeds sneller, zwaar-
der én betrouwbaarder moet func-
tioneren.

-	 Efficiëntie
 We moeten hoge beschikbaarheid 

tegen lagere prijzen bieden, op een 
duurzame manier. Daarbij komt de 
uitdaging van minder (technisch) 
personeel door o.a. vergrijzing.

De sector staat voor een aantal uitdagin-
gen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld onder-
houd op basis van informatie plegen? De 
gedachte hierachter is dat we geen bran-
den blussen, maar onderhoud plegen 
voordat er zich problemen voordoen. En 
hoe doe je dat op een geautomatiseerde 
en veilige manier?

Vragen die we moeten beant-
woorden zijn bijvoorbeeld:

• How can I have real and accurate 
information about the status of 
assets?

• How can I increase the capacity of 
the current network in a cost 
efficient	way?	

• How can I ensure safe maintenance 
without accidents?

• How can I monitor the assets with 
less personnel?

• How can I deliver the required 
level of safety and availability 
against lower costs?

‘Asset information is the key to smart 
maintenance.’ Voor alle assets heeft 
Eurailscout een oplossing om te meten. 
In de basis meten zij alle kritieke as-
sets, met een accuraat dGPS systeem 
voor goede positie en verwerken ze de 
data. Als extraatjes kunnen ze ook bij-
voorbeeld modellen maken en imple-
menteren of plannen voor efficiëntie. 
Bij zulke werkzaamheden is samenwer-
ken in de keten essentieel – en dat 
doen we in Nederland al heel goed! Ten 
slotte kunnen ze ook op basis van BBMS 
de situatie visualiseren en analyseren.

Het is tegenwoordig niet meer haalbaar 
om inspecties te houden door middel 
van schouwen, door elke twee weken 
iemand buiten te laten kijken. Daarom 
is de SIM – Switch Inspection and Measu-
rement – ontwikkeld. De eerste testen 
vonden in 2003 plaats met Strukton 
Rail, in 2004 werden testen met ProRail 
uitgevoerd. Eurailscout heeft nu zes 
stuks in hun bezit.

Aan boord bevindt zich een video-in-
spectiesysteem en een wisselmeetssys-
teem. Het video-inspectiesysteem ver-
zamelt beeldmateriaal van de rails (van 
opzij en van bovenaf) en van het spoor 
(vanaf de voor- en achterkant van de 
meettrein). Het wisselmeetsysteem 
maakt elke 20mm een crosssectie, op 
basis van data over de locatie van de 
meting, de gemeten geometrie en het 
gemeten profiel. Door het profiel en de 

geometrie kunnen alle parameters op-
genomen worden die voorheen hand-
matig werden gemeten. Daarnaast kun-
nen er nog veel meer parameters 
worden berekend waardoor effectief 
condition based onderhoud mogelijk is. 
De SIM was uiteindelijk in 2009 operati-
oneel en werd vanaf 2015 echt in Ne-
derland gebruikt na een tender van 
ProRail. De ontwikkeling begon in 2003, 
er zat dus twaalf jaar tussen het idee 
en de praktijk. De Nederlandse manier 
is om een product voor 90% uitgewerkt 
te hebben voordat het überhaupt ge-
test mag worden. Daarbij zijn Neder-
landers kritisch. Zico pleit voor het 
(soms) toepassen van de Franse ma-
nier: snel beginnen met testen, zodat 
je in een vroeg stadium veel informatie 
kan inwinnen. Het grote verschil tussen 
Nederland en Frankrijk: in Frankrijk is 
de eigenaar ook de asset manager. In 
Nederland is de asset management in 
handen van verschillende partijen.

Andere partijen zitten ondertussen ook 
niet stil op het gebied van data verza-
melen en benutten. Zo heeft een Aus-
tralische partij een Digital Twin Plat-
form ontwikkeld, en zijn bij Strukton 
steeds meer data scientists aan de slag, 
om hun analyses te verbeteren. Onder-
werpen waar zij mee bezig zijn, zijn 
bijvoorbeeld: Hoe kunnen we schades 
net voordat ze ontstaan ontdekken? 
Hoe wordt vrijewielpassage objectief 
gemeten?

DEGRADATIE VAN WISSELDELEN EN VOORSPELLING DAARVAN 
(Geert-Jaap Weeda, VolkerRail & Jaap Horst, Dekra)

Voorbeelden van schades in wisseldelen
- Schroefhulzen lubberen uit, tegen het beton aan. Dit is niet zichtbaar van buitenaf.
- Als een puntstuk te laag ligt (doorzadeling dwarsliggers), ontstaan er scheurtjes in de dwarsliggers. Op de lange termijn 

brokkelt het beton ver af.
- Puntstukken zijn kwetsbare onderdelen. Ze slijten, de naald walst uit (afhankelijk van de vleugels en geometrie van de 

wissel als geheel) of er ontstaan scheuren of breuken. Breuken ontstaan ook vanuit oplassingen na herstel van eerdere 
schade.

- ES-lassen vertonen beginnende slagwerking of gaan volledig kapot.
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Schade is eigenlijk het eindstadium van degradatie. Degrada-
tie ontstaat door twee systemen die interactie hebben, bij-
voorbeeld een trein op het spoor. Deze systemen bevatten 
subcomponenten en subsystemen, zoals een treinwiel of een 
spoorwissel. Op t=0 heeft een systeem een bepaalde set ei-
genschappen. Deze eigenschappen veranderen met de tijd: 
degradatie. De manier waarop dit gebeurt hangt af van bij-
voorbeeld materiaalgebruik, bouw, omstandigheden en an-
dere systemen.
Door interactie door twee systemen oefenen ze kracht op 
elkaar uit, wat degradatie in de hand werkt. De manier 
waarop de eigenschappen veranderen in de tijd, kan zich op 
verschillende manieren ontwikkelen:
- Lineair (dit is vaak slijtage)
- Versnellend (wanneer de degradatie met de tijd steeds 

harder gaat)
- Afzwakkend (wanneer de degradatie met de tijd langza-

mer gaat, bijvoorbeeld door het inlopen van contacten)

Het ontwerp bepaalt mede de degradatiekromme. Is het 
ontworpen om met de veranderende eigenschappen om te 
kunnen gaan? Beweegt het mee? Of versterkt het juist zich-
zelf? Bijvoorbeeld: de lijm van een lijmlas raakt los, waar-
door de verbinding slapper wordt, waardoor de dwarsligger 
verzakt, waardoor de las sneller onthecht, enzovoorts…

De uitdaging is om degradatie vroegtijdig te ontdekken. 
Meettreinen registreren het profiel van bijvoorbeeld een 

aanslagspoorstaaf of de tongen. Digitaal wordt een mal over 
dit profiel geplaatst – als deze mal goed past, is er niets aan 
de hand. Raakt de mal het profiel op een of meerdere pun-
ten? Dan zal het treinwiel dat onderdeel ook raken. Op deze 
manier kan (eenzijdige) slijtage of inzakken tijdig ontdekt 
worden.

Naast lokale ongelijkheden, kunnen ook grotere elementen 
zoals doorgezadelde dwarsliggers op tijd ontdekt worden. 
Een ingezakte dwarsligger kan bij een wissel leiden tot onge-
lijke slijtage.
Bovenstaande wisselmetingen uit BBMS Wissels, een nieuw 
systeem in BBMS, worden ook gecombineerd met BBMS 
Spoor, een ouder systeem. Deze combinatie geeft extra in-
zicht in verkregen inzichten uit een meting. Zo kan naast het 
vaststellen van een degradatie, ook de vermoedelijke oor-
zaak ontkracht of bevestigd worden.
BBMS geeft inzicht in data en trends. De toekomst van deze 
metingen is het voorspellen van degradatie. Momenteel is 
daar nog te weinig data voor. Er worden momenteel twee 
metingen per jaar gedaan. Voor snelle slijtages moet er va-
ker gemeten worden. Langzame slijtages hebben dan weer 
een langere tijdspanne aan metingen nodig om herkend te 
worden.
Grote nadelen van BBMS zijn dat de trendlijn zal verdwijnen 
zodra er onderhoud is gepleegd en sommige componenten in 
een wissel hebben zeer kleine toleranties in maatvoering, 
waardoor trends niet meer herkend worden bij uitschieters.

SIMULATIES 
(Martin Hiensch, Dekra Rail)

In het simuleren van wissel-voertuig simulaties staat de per-
formance van de wissel centraal. Voertuigeigenschappen, 
interface-eigenschappen, infra-eigenschappen en onder-
houdsaspecten zijn allemaal van invloed op vermoeiing en 
slijtage van de wissel. In figuur 1 staat dit proces schema-
tisch uitgelegd. 

Figuur 1
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Uit de ProRail database komt het wissel als grootse bron van 
storingen naar voren. Problemen komen onder andere voort 
uit  scheurvorming, opruwing en uitbrokkeling door slijtage 
en plastische vervorming. Om deze problemen beter te be-
grijpen, worden simulaties ingezet. De individuele parame-
ters die van invloed zijn op de optredende krachten, slip en 
spanningen binnen het wiel-railcontact zijn benoemd binnen 
figuur 2. Met behulp van simulaties kunnen deze parameters 
afzonderlijk worden onderzocht en kan hun invloed worden 
gekwantificeerd. Dit biedt inzicht in het systeem en onder-
bouwd keuzes voor oplossingen en beheersmaatregelen.

 
Figuur 2

Hoe voer  je een voertuig-baansimulatie uit? Hiertoe bieden  
commerciële simulatiesoftware zoals VAMPIRE® de benodig-
de ondersteuning. Het vereist het opstellen van baan- en 
voertuigmodellen en een beschrijving van de uitvoerings-

condities (bijv. beladen of onbeladen, snelheid, tractie, wrij-
vingscondities, nieuw dan wel gesleten profielen). De soft-
ware berekent relatieve bewegingen van de voertuig- 
onderdelen, krachten en slip in het wiel-railcontact en van 
daaruit de slijtage-index.

Input
- Wiel-rail contact tabellen
 Welke worden gebruikt hangt af van het doel en wat er 

beschikbaar is. Keuzes zijn bijvoorbeeld lineaire of niet- 
lineaire relatie tussen slip en slipkracht, of individuele 
gelagerde wielen of conventionele wielstellen.

- Voertuigmodel
 Voertuigcomponenten worden gemodelleerd als rigide of 

flexibele lichamen: voertuigbak, draaistel, wielstel, etc. 
Beschrijving van het werkelijke gedrag/karakteristiek 
van: veren, dempers, stangen, aanslagen, massa’s, 
zwaartepunten.

 Het kost relatief veel inspanning om een voertuig model 
op te stellen, maar dit is een eenmalige investering die 
ook in de verdere toekomst van grote waarde is.

- Baanmodel
 Het opstellen van een baanmodel is relatief eenvoudig. 

Dit model bestaat uit individuele input files voor aligne-
ment en spooronregelmatigheden, railprofielen (tongen/ 
aanslagspst. vleugel, punt), wisselgeometrie (doorrijd-
wijdtes, strijkmaat) en baanstijfheid.

 Wisselmeettreinen hebben deze profielen al, deze 
kunnen een-op-een doorgezet worden.

CASUS | OPTIMALISATIE KRUISWISSEL

Een kruiswissel in een metrotunnel 
vertoonde kort na vernieuwing 
overmatige slijtage. De functionaliteit 
en beschikbaarheid van de kruiswissel 
stond onder druk. Er waren met name 
twijfels over:
- de kwaliteit van de procesvoering 

rond de vernieuwing van het 
kruiswissel: onduidelijke rolverde-
ling/verantwoordelijkheden tussen 
wisselbouwer en ontwerpende 
partij(en).

- kwaliteit van het wisselontwerp.
- het effect van de krappe spoor-

wijdte toegepast in het kruiswissel 
(1432mm tegen 1435mm in rest van 
de tunnel).

- de geometrische as-built situatie.

Onderzoeksvragen:
1. Wat is de oorzaak van de optre-

dende overmatige slijtage in het 
kruiswissel?

2. Wat is de kwaliteit van het huidige 
wisselontwerp, is optimalisatie 
mogelijk?

Onderzoeksfasen:
- Informatie verzamelen (inspectie 
kruiswissel, metingen, documentatie, 
ontwerptekeningen, voertuigpara-
meters)

- Opstellen baan/kruiswissel model en 
voertuigmodel

- Uitvoering simulaties in VAMPIRE
• Beoordeling ontwerp- en gemeten 
situatie

• Beoordeling mogelijkheid tot 
optimalisatie

Simulatie output:
- Slijtagebelasting (wear index)
- Zijdelingse verplaatsingen, krachten 
en versnellingen

- Ontsporingsveiligheid; getoetst aan 
de hand van Y/Q en verticale 
verplaatsing (opklimmen) van alle 
wielen

- Zijdelingse (laterale) krachten op de 
strijkregels

Resultaat:
De tong van het puntstuk wordt te 
vroeg aangereden, waardoor slijtage 
optreedt en het wiel wordt opgescho-
ven. In de data is dit te herkennen 
aan een piek op de plek waar de 
strijkregels wordt ingereden. Effect 
van slijtage was zichtbaar op de 
strijkregel (verticale strepen).  

>>
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Dit wordt veroorzaakt door contact 
met achterzijde van de wielflens 
(flangeback contact). Door deze 
slijtage komt de functie van de 
strijkregel onder druk te staan: het 
wiel wegleiden van de tegenoverlig-
gende punt.
De slijtage werd veroorzaakt door 
hoge waarden voor de zijdelingse 
verplaatsen en versnelling van het 
wielstel. Vanuit het ontwerp is dit 
terug te leiden naar: de inloop van de 
strijkregel en de afwijking van de 
kromming.

Oplossing:
Uit parametervariaties in het model 
blijkt dat de meest significante 
verbetering wordt bereikt door 
verlenging van de inlooplengte van de 
strijkregel. De krachten nemen duide-
lijk af, er zal dus geen excessieve 
slijtage meer optreden.

Advies:
- Optimalisatie huidig wissel
• Pas verlenging inlooplengte toe
• Pas smering op de strijkregel toe 

als aanvullende maatregel

- Optimalisatie toekomstig ontwerp
• Pas spoorwijdte 1435 mm toe 

(extra onderhoudsmarge)
• Pas houten/ kunststof dwarsliggers 

toe (spanningsrelaxatie, stelmoge-
lijkheden)

Bovenstaande advies is ongeveer 
zeven jaar geleden opgevolgd, en de 
wissel gedraagt zich nog altijd naar 
wens.

Simulaties helpen om tot een optimali-
satie van het ontwerp te komen. 
Problemen kunnen gekwantificeerd 
worden, net als de bijbehorende 
oplossingen. Het grootste nadeel: er 
zijn veel invoerparameters nodig, dus 
de eerste investering is wat groter. 
Maar zodra de modellen er zijn, kan 
zelfs binnen 24 uur de oplossing van 
een probleem gevonden worden.

Kracht van simulaties
+ Kwantificeert het probleem
+ Kwantificeert effect van oplossingen
+ Geeft richting aan discussie met 

partijen
+ Tool is erkend en gevalideerd

+ Aanpak is transparant
+ Efficiënt – met name oplossingen 

zijn eenvoudig toetsbaar
- Nadeel: veel invoerparameters 

vereist

SAMEN AAN DE SLAG MET DUURZAAMHEID 
(Gertjan van Rhee, ProRail en Ivan Shevtsov, ProRail)
Duurzaamheid steekt steeds meer de kop op. Het gaat over 
hergebruik, maar ook over beter onderhoud en materiaalge-
bruik. Wat betreft hergebruik – daar wil regelgeving nog wel 
eens in de weg staan. De wissels, die komen van erkende 
wisselbouwbedrijven, moeten aan specificaties voldoen – 
aan de Factory Acceptance Test. Momenteel komen relatief 
nieuwe wissels vrij, waar we wat mee willen. Maar deze kun-
nen niet gecontroleerd worden op de vereiste manier. Er is 
nog geen regulatie voor het hergebruik van wissels, tenzij 
het binnen een project gebeurt.
Voor wisseldelen gelden iets andere regelingen. Via schrifte-
lijk toestemming door ProRail (lees: tracémanager) kan her-
gebruiken van onderdelen georganiseerd worden.

Ivan Shevtsov, Systeemspecialist Wissels bij ProRail, gaf 
een introductie over duurzaamheid van wissels in het on-
derhoud. De definities van duurzaamheid lopen uiteen, 
maar komen neer op: een eigenschap van een materiaal of 
een handeling. In de praktijk op het spoor vertaalt zich dit 
naar: materiaal gebruiken dat lang mee gaat en levens-

duurverlengend onderhoud plegen.

Een voorbeeld van goed onderhoud is het slijpen van lassen. 
Alle soorten lassen (afbrandstuklassen, thermietlassen en 
bekistlassen) bevatten twee zachte en twee harde zones, 
met een geometrie in de lasrichting. Bij een ongelijke geom-
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etrie ‘botst’ de trein op de las. De Derde Wet van Newton 
stelt – als je hard slaat, gaat er iets kapot. Oftewel, als een 
zwaar voorwerp met hoge snelheid tegen iets aan komt, 
draagt het zijn gewicht over op dat voorwerp. Een treinwiel 
dat op een ongeslepen las komt, draagt hiermee dus veel 
kracht over op de las, waardoor deze squats vormt en eerder 
degradeert. Slijpen is dus duurzaam!
Degradatie kan daarnaast tegen worden gegaan door R370 
LHT kwaliteit te gebruiken, in plaats van het standaard R260 
Mn. Dit is geboden in RLN00428, maar daarmee niet ver-
plicht in de specificaties. Dit is gedaan omdat R370 LHT 
duurder is.

Na de introductie over duurzaamheid ging de zaal aan de slag 
met vier vragen. Lees hier de vragen en de beknopte resultaten. 
De uitgebreide resultaten zijn zichtbaar in de afbeeldingen.
- Wat kunnen we verbeteren aan het onderhoud om de 

levensduur van wissels te verlengen?
 Er zijn een hoop meetmiddelen en -methodes beschikbaar. 

Het juiste onderhoud is goed te voorspellen. Door aanpas-
sen van contracten creëer je een situatie die ruimte biedt 
voor onderhoud.

- Hoe kunnen we de CO2 footprint verlagen met behulp 
van duurzaamheidsspecificaties?

 Transport verminderen (uit Europa in plaats van Azië, bij-
voorbeeld). Kennis gebruiken van de branche – soms is R260 

Mn kwaliteit gunstiger, soms de hardere R370 LHT kwali-
teit. Niet-slijtende onderdelen, zoals klossen, kunnen her-
gebruikt worden. En op wisselverwarming valt te winnen.

- Wat is er nodig om complete wissels in projecten te kun-
nen hergebruiken?

 De belangen van de betrokken partijen moeten gelijk ge-
wogen worden, om kwalitatief goede wissels tijdig te kun-
nen realiseren.

- Wat is er nodig om wisseldelen in het onderhoud te kun-
nen hergebruiken?

 Allereerst de vraag – waarom?  Om hoe veel onderdelen gaat 
dit? Indien relevant, zorg dan voor standaardisatie op lande-
lijke schaal. Dit verkleint de kans op misgrijpen. Experts – 
zij die ook de FAT doen – kunnen de kwaliteit vaststellen.

Resultaat 1

Resultaat 2
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VERNIEUWING VAN BINNENUIT 
(Victor Klever, ProRail)

Carla van Ee trapte de presentatie van 
Victor Klever af met een kanttekening 
vanuit ProRail. We doen het helemaal 
niet slecht als spoorsector, maar er 
wordt steeds meer van ons gevraagd. 
We verwachten innovatie vanuit de 
markt, hoe gaan we er mee om als dit 
van binnen de organisatie komt? We 
moeten gaan leren hoe je innoveert in 
een sector die aan spelregels moet vol-
doen. We moeten binnen dat speelveld 
spelen. Stiekem zit er nog best veel 
ruimte. Samen met Victor zijn ze gaan 
onderzoeken of 1. Een idee van binnen-
uit überhaupt zou landen, en 2. Hoe we 
ook binnen ProRail in kleine stappen 
kunnen ontwikkelen. De lange termijn 
is nog een uitdaging, vernieuwing is 
niet ProRail’s rol. Maar we kunnen wel 
goed communiceren. Dus werd deze In-
noRail bijeenkomst het idee van Victor 
Klever gedeeld, het intellectueel ei-
gendom is nu van iedereen.

Victor is Inspecteur Baan in regio Rand-
stad Noord. Hij loopt écht buiten. Voor-
heen was hij Maintenance Engineer. 
Terwijl hij daar buiten liep, dacht hij na 
over de problemen die opgelost moeten 
worden. En bedacht hij een oplossing.

Welke problemen hebben we op te los-
sen? Wissels scoren hoog in de storings-
ranglijsten. De doorrijdwijdte is te va-
riabel, afliggende tongen worden 
regelmatig aangereden en na het open-
rijden van een wissel geldt een lange 
functiehersteltijd. Victor heeft een 
wisselbediening ontworpen waar deze 
problemen worden tegengegaan. De 
wissel is in het bestaande netwerk in te 
passen, heeft een hoge bedrijfszeker-
heid, gebruikt zoveel mogelijk bestaan-
de technieken en is seizoensvast. 
Openrijden is geen probleem meer, 
aanrijden van afliggende tongen wordt 
voorkomen, en onderhoud en controle  

Resultaat 4Resultaat 3
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kan terwijl het spoor in dienst is. Én de 
wissel is voor elke wissel te vervangen, 
op de Engelse wissel na.
De globale werking van de Kleverwis-
sel: na commando dat de wissel moet 
lopen bouwt de stellerunit hydrauli-
sche druk op. De hydraulische cilinder 
beweegt, die daarmee ook de sleufpla-
ten in beweging zet. De sleufplaten 
leggen de tongen in de andere positie. 
De stellerunit stopt na het bereiken van 
de eindstand, en daarmee stopt ook de 
cilinder. Ten slotte stellen de tongen-
controleurs de stand vast en geven die 
de wissel vrij in geval van OK.

In essentie is de werking niet heel an-
ders dan de huidige wissels. Verbete-
ringen zijn dat de sleufplaat ervoor 
zorgt dat de tongen volledig verplaat-
sen – en dus niet meer aangereden wor-
den. Bekijk de presentatie op de Inno-
Rail website voor de getekende uitleg.


