
2 februari 2017 

Innorail, Hoe verzin je het… 



Gebruiker 

● Beste inspiratiebron ben je zelf 

● Reiziger, jaar in jaar uit, dagelijks 

● Alle verbazingen al gehad 

● Wat mis je 

● Dagdromen 

● Als ik het mocht zeggen 

● Waar stopt de trein 

● Hoe lang is ie vandaag 

● Waar stopt mijn deur 



IJzel op de bovenleiding 

● Komt weinig voor 

● Maar als het voorkomt en treinen rijden niet…. Knullig 

● Oplossing: rijdraad op temperatuur houden 

● Kortsluiten gaat wel eens mis; Zeer risico vol 

● Hoog frequent stroom, MHz of GHz 

● Skin-effect zorgt voor hogere weerstand, stroom loopt alleen aan de 
buitenkant, Trein ziet het niet 

● Echter……  



Skin effect 
Stroom loopt alleen aan de buitenkant en weerstand is veel hoger 



IJzel op de bovenleiding 

● Komt weinig voor 

● Maar als het voorkomt en treinen rijden niet…. Knullig 

● Oplossing: rijdraad op temperatuur houden 

● Kortsluiten gaat wel eens mis; Zeer risico vol 

● Hoog frequent stroom, MHz of GHz 

● Skin-effect zorgt voor hogere weerstand, stroom loopt alleen aan de 
buitenkant, Trein ziet het niet 

● Echter…… Taxi’s  27 Mc 



Zuiderzeelijn 

● Project loopt risico 

● Politiek niet juiste moment…… Niemand durft 

● Spoorsector heeft geen alternatief 

● Superbus 

 

● AeroCity wordt geboren 

2006 



Nieuwe vervoersconcepten, geleidvervoer 

● Aerotrain, Frankrijk 

● Maglev 

● Aerotrain, Japan 

● Ekranoplan 

● AeroCity 

● Hyperloop 

 

Hoe kwam ik op de AeroCity 



Aerotrain, F 



Maglev, D, J 



Swiss Metro, CH 



Aerotrain, Japan 

 



Ekranoplan, CCCP 

 



AeroCity, NL 

 

Filmpje 



 

Vehicle Weight Costs Seats kg/seat $/seat 

ICE-3 423000 33M 485 872 68k 

AGV 510000 26M 650 785 52k 

Thalys 385000 30M 377 1021 79k 

IRM-4 234000 390 600 

B 737 79000 170 365 

F-100 44450 22M 109 300 201k 

AeroCity 20000 2M 100 200 20k 

Bus 25000 250k 50 500 5k 

Car 1500 30k 5 300 6k 



DSSU, Complete spoorverschuivingen 

● Veel faseringen, veel tijdelijke verplaatsingen 

● Storende elementen: 

o Bovenleidingportalen 

o Vlinderblokken 

o Seinpalen 

● Oplossing: 

o Complete overspanning 

o Nabla ligger 

o Bovenleiding en seinwezen combineren 

o Landmark is mogelijk 



30 januari 2017 

Dan had Utrecht er zo uitgezien 



Fiets klem tussen overweg platen 

● Collega gevallen met racefiets 

● Idee, trekstangen met veren 

● Gesprek met Rien 

● Oplossing uitgewerkt 

● Toegepast, werkt geweldig 



Drones in het spoor 

 

Filmpje 



Bovenleiding portaalvervanging 

● Betonnen bovenleiding portalen, Betonrot 

● Stalen portalen, onbehandeld 

Filmpje 



NABO’s, Onbeveiligde overwegen 

 



Wat klopt hier niet? 



Overweg tegen spoorlopers 



Smaller emplacement door extra spoorstaaf tussen 
spoorstaven 



Smaller emplacement door extra spoorstaaf tussen 
spoorstaven 



Machinistloos rijden 

● Lange termijn strategie 

● ERTMS maakt eerste stap mogelijk 

● Spoor layout gevolgen 

● Reizigers moeten zich aanpassen 



Warm perron, tochtvrij in de winter 

● Winter, Herfst 

● Tochtvrij perron 

● Luchtdruk beïnvloeden….. 

 



Toekomst dromen 

● Filmpje 

● Jaarlijks vanuit Innorail updaten 



Genoeg inspiratie 

● Denk vrij! 

● Denk om! 


