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In september 2019 vervoerde de NS meer mensen dan ooit. In diezelfde maand werd er 
gewaarschuwd dat de stroomvoorzieningen rond het spoor op veel plaatsen niet veel extra 
aan kunnen. Twee nieuwsberichten die op één dag verschenen, die aangeven dat de spoor-
sector voor een grote uitdaging staat. Hoe bereidt de spoorsector zich voor op de behoef-
ten van de toekomst?

Op 19 september ging Karel van Gils – verantwoordelijk voor de innovatie en technische 
vernieuwing bij ProRail – in gesprek over zijn aanpak. Martijn Bongaerts, innovatiemanager 
bij Liander Asset Management, bracht ons van het spoor af in zijn verhaal over Alliander’s 
huidige transities. En we bouwden zelf aan oplossingen met behulp van legostenen.

TRANSITIES EN UITDAGINGEN IN DE ENERGIE-
SECTOR  
(Martijn Bongaerts)

Soms is de beste inspiratie te vinden 
op plaatsen waar je gewoonlijk niet 
zou kijken. Daarom was deze InnoRail 
Martijn Bongaerts, innovatiemanager 
bij Liander, uitgenodigd. Want on-
danks de andere soort assets die Lian-
der in beheer heeft, staan zijn toch 
voor dezelfde transities die gaande 
zijn.

Martijn zit ondertussen alweer 21 jaar 
in de energiesector. Toen hij begon 
werden beheer en levering nog binnen 
een en dezelfde partij geregeld, na-
melijk N.V. Nuon. Sindsdien is er veel 
veranderd: de elektriciteits- en gas-
wet trad in werking, beheer en leve-

ring van energie werden gescheiden 
en elke gebruiker mocht zijn eigen 
energieleverancier kiezen. Nuon werd 
hierdoor opgesplitst. Het netwerkbe-
drijf dat hieruit volgde ging verder als 
Alliander, waar Liander onder valt (Li-
ander is een netbeheerder en werkt 
zonder winstoogmerk. Alliander is een 
overkoepelend bedrijf waar ook ande-
re, energie-gerelateerde bedrijven in 
de vrije sector onder vallen. Denk bij-
voorbeeld aan de aanleg van warmte-
netten, wat niet onder de gereguleer-
de sector valt.)
De traditionele energieketen is als 
volgt opgebouwd: allereerst wordt de 
energie geproduceerd. Deze markt is 
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OPENING 
(Jasper Ingram)

De dagvoorzitter voor vandaag was Jasper Ingram, adviseur 
asset management bij ProRail. Die ochtend bij het ontbijt, 
vertelt Jasper, vroeg zijn dochter van tien wat InnoRail is. 
Jasper legde haar uit, InnoRail staat voor innovatie op het 
spoor, Inno van innovatie en Rail van spoor. “Wat is innova-
tie dan?” vroeg zijn dochter. “Dat zijn uitvindingen die 
mensen vervolgens gaan gebruiken,” legde Jasper uit, 
waarop zijn dochter weer vroeg: “Maar waarom praten 
deze mensen er dan over? Als het werkt, dan gebruik je het 
toch gewoon?”

Vervolgens werd de zaal gevraagd of zij vonden dat zij bij 
een innovatief bedrijf werken. Ongeveer de helft van de 
aanwezigen stond op. Als redenen voor opstaan werden bij-
voorbeeld gegeven: binnen hun bedrijf wordt de vrijheid 
gegeven aan medewerkers om ideeën aan te dragen. En 
een ander vertelt dat binnen zijn bedrijf er zowel mensen 
zijn die ideeën aandragen als mensen die de ideeën kunnen 
oppakken en uitvoeren. Na de voorstelronde liet Jasper een 
sketch zien om de aanwezigen over innovatie aan het den-
ken te zetten. Bekijk hier de sketch. 

https://www.youtube.com/watch?v=1TyKq7Q_U0g
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geliberaliseerd en bevat vele spelers. 
Na productie wordt de energie ge-
transporteerd en gedistribueerd. In 
Nederland zijn drie grote partijen die 
dit doen, met ieder een eigen gebied: 
Liander, Stedin en Enexis. Als grote 
broers hebben zij TenneT (hoogspan-
ningsnet) en de Gasunie (gastransport-
net). Na distributie volgt de energiele-
vering aan de klant. Ook dit gedeelte 
is geliberaliseerd, de klanten mogen 
zelf bepalen wie van de producenten 
zij betalen voor hun energie.

Vroeger was dit een lineair proces, er 
waren grote producenten, de energie 
werd vervoert en de klant gebruikte 
het. Tegenwoordig wordt er veel ener-
gie lokaal opgewekt en is het een dy-
namischer proces geworden.

Bij Liander houdt Martijn zich bezig met 
innovatiemanagement. Hij denkt na 
over hoe iets anders, hoe iets beter kan. 
Antwoorden als “dit is hoe we het altijd 
doen,” “het is beleid” en “zo staat het 
in de wet” vindt hij slechte antwoorden. 
De huidige transities vindt hij fantas-
tisch, hij kan lekker aan de slag.

De visie van Alliander luidt: “Alliander 
staat voor een energievoorziening die 
iedereen onder gelijke condities toe-
gang geeft tot betrouwbare, betaalba-
re en duurzame energie.” Wat belang-
rijk is om op te merken aan deze visie 
is dat iedere afnemer van Alliander 
gelijk is en ze geen onderscheid mo-
gen maken. 

De energiesector zit middenin een 
aantal transities. De eerste die Martijn 
noemt is het toenemende aantal zonne- 
en windparken voor duurzame energie 
opwek. De laatste tijd besteedt de 
media veel aandacht aan de netten 
die hierdoor vol raken. De netbeheer-
ders moeten altijd betrouwbaar zijn, 
de klanten moeten altijd toegang tot 
energie hebben. Maar dat lukt niet 
meer. De simpele suggestie wat vaak 

wordt gegeven is: maar dan bouw je 
toch net bij? Het antwoord hierop is: 
Ja, dat gebeurt ook, maar 1. daar is te 
weinig mankracht voor, en 2. een net 
bouwen is een langdurig traject, je 
bent vaak al gauw vijf tot zeven jaar 
verder. Technisch gezien is het dus 
prima mogelijk net bij te bouwen. 
Maar de organisatie kan de maatschap-
pij simpelweg niet bijbenen. Dit is een 
politiek en maatschappelijk probleem.

Alliander in de energieketen

Afbeelding 2

In afbeelding 2 is te zien hoe snel de 
hoeveelheid zonnestroom aan het toe-
nemen is in de afgelopen zes jaar. De 
groene staven representeren de ener-
gie van (particuliere) daken. De oranje 
staven representeren zonneparken en 
industriële parken. Eind 2019 is naar 
verwacht het oranje deel groter dan 
het groene deel. De oorzaak van deze 
stroomversnelling is de subsidie Stimu-
lering Duurzame Energie (SDE). Lian-
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der probeert zich voor te bereiden op 
toekomstige ontwikkelingen, maar 
deze stroomversnelling hadden ze niet 
voorzien.

Meer groene stroom an sich is geen 
probleem. Het probleem zit hem erin 
dat de zonneparken worden aangelegd 
op plaatsen waar veel ruimte is. Dit 
zijn de minder bebouwde gebieden, 
waar dus ook op minder netcapaciteit 
wordt gerekend. Er kan pas geïnves-
teerd worden in een grotere netcapa-
citeit als bekend is waar de energie 
opwek plaats gaat vinden, omdat er 
anders niet aangetoond kan worden 
dat de investering precies daar nodig 
is. Dus kunnen de netbeheerders zich 
niet voorbereiden. En zoals eerder ge-
zegd, het uitbreiden van het net kost 
tijd.

Ter vergelijking vraagt het publiek 
naar de situatie in Duitsland, waar 
veel duurzame opwek plaatsvindt. Het 
antwoord hierop is dat Duitsland ons 
eigenlijk is voorgegaan in de proble-
men. In het noorden vindt veel wind-
energie opwek plaats, terwijl het zui-
den juist de meeste industrie heeft. 
TenneT, de netbeheerder in Duitsland, 
is nu hard bezig met een verbinden 
van noord- naar zuid-Duitsland aanleg-
gen. Maar ook zij kenden dit probleem 
twee jaar terug nog niet.

Bovendien is er een financiële reden 
dat investeringen niet vooruit worden 
gedaan. Alle netbeheerders worden 
gereguleerd door de Autoriteit Consu-
ment en Markt (ACM). Zij worden ge-
zamenlijk gebenchmarkt en op basis 
daarvan worden kortingsfactoren be-
paald. Hoe minder efficiënt een net-
beheerder relatief werkt, hoe meer er 
gekort wordt. Dus elke investering 
brengt nog extra financiële risico’s 
met zich mee. Het voordeel van deze 
regeling is wel dat het innovatie sti-
muleert, want hoe meer innovatief je 
bent dan je concullega’s, hoe minder 

je gekort wordt. Maar vanwege wette-
lijke beperkingen is veel innoveren 
een uitdaging.

Zoals eerder genoemd, is een netbe-
heerder verplicht iedereen aan te slui-
ten op het elektriciteitsnet. Het lasti-
ge aan de zonneparken die nu gebouwd 
worden, is dat zij hun SDE subsidie 
verliezen als ze niet op korte termijn 
in productie gaan. Maar het duurt een 
paar jaar voordat de aansluiting ge-
reed is.

Er volgt een vraag uit het publiek: zijn 
er dan ook plaatsen waar nog voldoen-
de capaciteit is? Deze zijn er wel de-
gelijk, maar Liander kan de data die 
nodig zijn voor dit inzicht niet delen. 
Een ontwikkelaar vraagt pas naar de 
capaciteit van een locatie zodra de lo-
catie van hun project vast ligt. Dat kan 
voorkomen worden door eerst te kij-
ken waar de ruimte is, maar dat brengt 
ook weer complexe situaties met zich 
mee. Want wat als er net twee aan-
vragen voor hetzelfde stukje net wor-
den gedaan? Er zit een interne door-
looptijd tussen het verzoek en de al 
dan niet toezegging, dus het is erg 
lastig om de verschillende verzoeken 
en beschikbare capaciteit continu op 
elkaar af te stemmen. En gewoon 
vooraf een kaart publiceren waar wel-
ke capaciteit nog beschikbaar is, dat 
kan dus niet.

De volgende transitie in de energie-
sector is verduurzaming in het alge-
meen. Martijn vertelt dat dit als inno-
vatiemanager een geweldige uitdaging 
is. Allereerst is aardgasvrij de nieuwe 
norm en stopt de gaswinning in Gro-
ningen over een paar jaar al. Maar 
toch gebruiken we met z’n allen nog 
erg veel gas. Met name in de winter-
maanden zijn pieken te zien tijdens de 
koudere periodes. Het energiever-
bruik via gas is nog zo’n vier keer zo 
groot als via elektriciteit. Het pro-
bleem spreekt voor zich: als we van 

het gas af gaan, moet al die energie 
via het elektriciteitsnet gecompen-
seerd worden. Tot op zekere hoogte, 
want er komen ook steeds meer inno-
vaties die ons andere manieren van 
energievoorziening bieden.
Er worden momenteel drie grote alter-
natieven op aardgas genoemd:
1. Duurzaam gas. Dit kan door de 

bestaande netten.
2. Warmtenetten. Dit wordt dan enkel 

gebruikt voor het verwarmen van 
een woning, het koken zal elek-
trisch moeten gebeuren.

3. All electric. Dan gaat het hele 
huishouden over op elektriciteit. 
De aansluiting zullen hiervoor 
verzwaard moeten worden en er 
kunnen minder huizen per kabel. 
De gasaansluitingen zullen verwij-
derd worden.

Bij de warmtenetten en all electric 
geldt: het gasnet wordt niet meer ge-
bruikt. In dat geval gelden de in de 
grond liggende buizen als afval. Helaas 
weten we nog niet wat de toekomst 
brengt, waardoor het erg zonde zou 
zijn om de gasbuizen nu al uit de grond 
te moeten halen.

De bestaande hoofdnetten gaan uit 
van 1kW per huis. Om dit even in per-
spectief te plaatsen: je stofzuiger ge-
bruikt al 1,5kW. Toch levert dit over 
het algemeen geen problemen op, 
omdat alle huishoudens op andere mo-
menten stroom verbruiken. Mocht een 
hele buurt op hetzelfde moment gaan 
stofzuigen, dan zal het net uitvallen. 
Gelukkig zijn we allemaal anders en 
zullen we ook op andere momenten 
onze huishoudelijke apparaten gebrui-
ken. De huidige transities brengen 
echter een extra moeilijkheidsgraad 
met zich mee. Er is namelijk maar één 
zon en die levert rond het middaguur 
de meeste energie. Ineens moet het 
net dan 2kW kunnen opvangen. Boven-
dien is het ook overal op hetzelfde 
moment koud, dus als we allemaal 
overstappen op warmtepompen, ver-
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hoogt op die momenten ook de gelijk-
tijdige belasting. Het energieprofiel 
van een Nul-op-de-meter woning illus-
treert dit goed: op de het piekmoment 
van zonne-energie rond 12:00 moet 
het net 3,5kW aankunnen.

Kunnen deze pieken op een andere 
manier opgelost worden dan met net-
verzwaring? Een mogelijk is bijvoor-
beeld het bevorderen het gebruik op 

de momenten dat de zon schijnt. Dus 
allemaal om 12:00 onze was doen. Of 
om grootverbruikers – een voorbeeld 
uit de praktijk zijn de vriesinstallaties 
van een supermarkt – te vragen om 
deze op andere momenten aan te zet-
ten. En er wordt gewerkt aan op-
slagsystemen. Maar opslag mag weer 
niet plaatsvinden door Liander, want 
daarmee beïnvloeden ze de markt 
(vanwege piek- en daltarieven).

In de energiesector komen ze heel 
goed tot pilots en er liggen al veel op-
lossingen op de plank. Maar de heer-
sende cultuur is nog: de oude manier 
is het meest betrouwbaar. Daarom is 
Martijn blij met de huidige problemen, 
want daardoor versnelt de cultuurom-
slag.

SAMENWERKING IN INNOVATIE
(Karel van Gils)

Innovatie is geen zaak van ProRail, het is een zaak van de 
hele branche. Daarom heet de presentatie van Karel “Sa-
menwerking in Innovatie”. De spoorsector staat voor een 
aantal grote uitdagingen:
1. De mobiliteitsvraag groei. Als wij niet meer capaciteit 

realiseren loopt Nederland vast.
2. Technologie ontwikkelt. We moeten de trend van het 

groeiende aantal verstoringen keren en bijblijven met 
technologische ontwikkelingen.

3. Duurzaamheidsvraagstuk. Het behalen van onze klimaat-
doelen vraagt meer goederen- en reizigersvervoer over 
duurzaam spoor dan over de weg of water.

En dat allemaal terwijl ons land vol zit, we bouwen niet zo-
maar iets bij. Het spoornetwerk staat dus onder druk. Zowel 
in de periode 2020-2030 als 2030-2040 wordt een stevige 
groei in vraag naar vervoer van reizigers en goederen ver-
wacht (zie TBOV2040). Het traditionele spoorsysteem loopt 
tegen zijn grenzen, uitbreiden ervan is zeer kostbaar of he-

lemaal niet mogelijk. En dat terwijl veel systemen een acute 
vervangingsopgave hebben. Daarbovenop komen externe 
trends als klimaatverandering en energietransitie die het 
spoorsysteem verder onder druk gaan zetten.

De groei vindt in Nederland met name plaats in de Randstad. 
Tegen 2030 is de landelijke groei naar verwachting 30%, ter-
wijl de mobiliteit tussen de grote steden met meer dan 50% 
toe zal nemen. Het onderhoud zal dus gedifferentieerd moe-
ten worden. Maar de groei is niet alleen een nationale trend, 
ook de internationale verbindingen tussen steden neemt toe. 
De vraagstukken nemen hierdoor ook in complexiteit toe, 
met name vanwege internationale verschillen.

Er vindt een focusverschuiving plaats. We zijn in de afgelo-
pen jaren veel beter geworden in predictive maintenance. 
We hebben beter controle over verstoringen en het aanstu-
ren van reparaties. Maar tegelijkertijd heeft dit de echt 
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nieuwe innovaties tegengehouden, omdat we nog wel even 
vooruit konden met onze assets. Maar de rek is er wel uit nu. 
Er is een technologische systeemtransitie nodig om de groei 
op lange termijn te kunnen faciliteren. Vanaf 2019 verschuift 
voor ProRail de focus naar vernieuwing van alle deelsyste-
men, naast operatie. Niet meer locatiegebonden aanpak van 
knelpunten, maar een integrale systeemaanpak.

Nieuwe technologieën bieden mogelijkheden om de groei te 
faciliteren. Dankzij ERTMS en 3kV wordt het mogelijk sneller 
op te trekken en weg te rijden. Automatic Train Operation 
(ATO) zorgt voor een uniforme treinbesturing, waardoor er 
geen verschil meer zit in opstarttempo. Digitalisering en 
(big) data-analyse geven ons extra inzicht in de huidige situ-
atie en de mogelijkheden. Net kwam bij de presentatie van 
Liander al het voorbeeld van data delen naar voren. ProRail 
deelt openlijk zijn data en dit bevalt er goed.

Wat we zien is dat een aantal grote verandermotoren in gang 
gezet zijn. ERTMS vraagt bijvoorbeeld om nieuwe werkwij-
zen en -methodes, waardoor veranderingen gemakkelijker 
door te voeren zijn. Dit brengt bovendien voordelen met zich 
mee in de vorm van Europese samenwerkingen.

In afbeelding 3 is de aanpak van ProRail schematisch beschre-
ven. We beginnen onderaan de ladder, met het stimuleren van 
samenwerking middels een innovatieportaal. Dit gebeurt sa-
men met marktpartijen, maar ook onderzoeksinstellingen, Eu-
ropese initiatieven en NGinfra. Vervolgens moet de potentie 
van een innovatie worden bewezen. ProRail faciliteert een 
test- en simulatieomgeving. Karel roept op om langs te komen 
en te testen. Niet alleen bijvoorbeeld de apparatuur, maar ook 
de data die daaruit volgt. Deze twee stappen zijn proces ge-

Afbeelding 3

dreven en ondersteunen de inhoudelijke ontwikkeling. Aller-
eerst wordt er op korte termijn inhoudelijk ontwikkelt, waarbij 
concrete problemen worden opgelost in korte cycli. Voorbeel-
den zijn slim bouwen, baanligging en materiaalgebruik. Op de 
lange termijn wordt gewerkt aan transitieprogramma’s om de 
transities te versnellen en de groei bij te benen. Dit zijn bij-
voorbeeld de eerder genoemde ERTMS en ATO.

Met de marktpartijen werkt ProRail op drie manieren samen: 
allereerst is samenwerken van belang, de creativiteit van de 
markt wordt optimaal ingezet en er wordt geïnnoveerd in 
aanbesteden. Daarnaast helpen nieuwe testfaciliteiten en 
het verlagen van drempels voor beproevingen om te experi-
menteren en te leren. Ten slotte wordt er gezamenlijk maxi-
maal versnelt, door bijvoorbeeld slim bouwen en vervanging 
binnen grote investeringsprojecten.

Uiteindelijk rest de vraag van Karel aan het publiek: Waar 
liggen de kansen om samen te versnellen,

WORKSHOP

Twee groepen gingen aan de slag met een workshop ge-
naamd Lego Serious Play. Bij deze methoden wordt lego ge-
bruikt om je woord te visualiseren. Dit helpt een verteller 
om zijn verhaal visueel te ondersteunen. Bovendien sluit het 
ambiguïteit uit, omdat je je verhaal letterlijk kan aanwijzen. 
Iedere groep kreeg een thema om aan te pakken: energie-
transitie en bouwen & rijden tegelijk. In drie stappen werk-
ten zij tot een concrete vraag aan ProRail:
1. Wat is jouw belangrijkste randvoorwaarde?
2. Wat is er voor nodig?
3. Zijn er nog koppelkansen?
Team Energietransitie had bijvoorbeeld de volgende ant-
woorden:

1. Als belangrijkste randvoorwaarden werd samenwerking 
in de keten genoemd.

2. Om de energietransitie te bewerkstelligen vond het team 
dat er besluiten en afspraken gemaakt moeten worden.

3. Als koppelkans noemen ze met name de koppeling met 
de gebruiker van het spoor.

Hieruit volgt de vraag: Wat is er voor nodig nu de keuze voor 
de toekomst te maken? De uiteindelijke conclusie van team 
Energietransitie was dat om het echt goed te laten slagen, er 
een leider moet opstaan die alle moeilijke beslissingen voor 
ons maakt. Zodat het nú gebeurt.
Bekijk de foto’s op de volgende pagina voor een impressie 
van de workshop.
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