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Spoor staat voor grote uitdagingen

De mobiliteitsvraag 

groeit

Technologie ontwikkelt Duurzaamheids

vraagstuk

De mobiliteitsvraag groeit 

de komende jaren en als 

wij niet meer capaciteit 

realiseren loopt Nederland 

vast

We moeten de trend van 

het groeiend aantal 

verstoringen keren en 

bijblijven met 

technologische 

ontwikkelingen

Het behalen van onze 

klimaatdoelen vraagt 

meer goederen- en 

reizigersvervoer over 

duurzaam spoor dan over 

de weg of water

ProRail Verbindt ProRail Verbetert ProRail Verduurzaamt



Het spoornetwerk staat onder druk

• Stevige groei in vraag naar vervoer van reizigers en goederen 

(zowel 2020-2030 als 2030-2040, zie TBOV2040)

• Het traditionele spoorsysteem loopt tegen zijn grenzen, 

uitbreidbaarheid is zeer kostbaar of niet mogelijk

• Veel systemen hebben een acute vervangingsopgave

• Externe trends zullen het spoorsysteem verder onder druk gaan 

zetten (bijv. klimaatverandering, energietransitie).
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▪ Verwachte groei in 2030: +30%

▪ Mobiliteit tussen grote steden: > 50% met de trein

▪ Amsterdam-Parijs: 70% spoor – 30% lucht

Verwachte groei in cijfers
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2016 – 2018

‘Morgen beter’

NAAR
Vanaf 2019 

‘Nieuw voor oud’

Focusverschuiving 
Vernieuwing, naast Operatie

VAN

Focusverschuiving
Nu actief voorbereiden op toekomstige mobiliteitsvraag



Ruimte onder deze 

hulplijn vrij houden 

voor subtitel
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Focusverschuiving
Van knelpunten aanpak naar systeemaanpak

▪ Het oplossen van lokale knelpunten kent zijn grenzen.

▪ Technologische systeemtransitie is nodig om de groei 

op lange termijn te kunnen faciliteren.

▪ Groei vraagt van alle deelsystemen vernieuwing.
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Nieuwe technologie biedt mogelijkheden

8

➢ Implementatie ERTMS , Incl. stap naar

Hybrid level 3

➢ Standaardisatie Interlocking (EULYNX)

➢ ATO (Automatic Train Operation) 



9

Digitalisering en (Big-) Data analyse

Logistics

Spoor
Prestaties

Assets

Projects

Verbindt
Verbetert

Verduurzaamt

Sense

Intelligence

Act

Digitale
technieken

Visualise

Decide

Data store
& share

IoT sensoring
VL algoritmes

Track & trace

DataLab beweging 2020

Smart assets

Camino Rail

Smart projects

Robotica
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➢Stip(pen) op de horizon, van daaruit terug-redeneren naar migratiestappen 

→ Hink – Stap – Sprong

➢Change & Innovatie-portfolio

Migreren in stappen



DISCOVER

DEVELOP
DELIVER DEPLOY

“VALLEY OF DEATH”

ERTMS HL3

3 kV
SMART ASSETS

(MONITOREN &
VOORSPELLEN)

AUTOMATIC TRAIN
OPERATION  (ATO)

AUTOMATISCHE 
BE-/BIJSTURING

WATERSTOF / 
ACCUTREIN

OPTIMALISEREN
WISSELS EN SEINEN

ROBUUSTE
DIENSTREGELING/

DAGPLAN

ERTMS IEP

Test- en Simulatiecenters,

Testtreinen, Proeftrajecten

VERANDERMOTOREN

Grote (investerings-) projecten: 

PHS, ERTMS, Vervangingen

PUSH
PULL

Versnellen innovatie en vernieuwing 

met grote investeringsprojecten als verandermotoren



Ruimte onder deze 

hulplijn vrij houden 

voor subtitel
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Aanpak ProRail 

Transitie programma’s

ERTMS – Energie - ATO

Potentie 

Bewijzen

Groei lange termijn

Transities versnellen

Issues ‘korte’ termijn

Concrete problemen

oplossen

1

2

3 Test- en simulatie-omgeving faciliteren
Rail Test Track, Railway lab, data lab, DI lab, Serious

gaming

Innovatieportaal
Marktpartijen, TNO, Deltares, TU Delft, EU/EIM, NGI 

Samenwerking 

stimuleren 4
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Proces ondersteunt inhoud

Kort cyclische flexibele thema’s 

Bijv. slim bouwen, baanligging. 

materiaalgebruik
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MAXIMAAL VERSNELLEN: zoals door slim bouwen en vervangen binnen 

grote investeringsprojecten, effectieve processen

NIEUWE TESTFACILITEITEN, en drempels voor beproevingen verlagen, 

experimenteren en  leren

Aanpak met marktpartijen

SAMEN: creativiteit van de markt optimaal inzetten en Innovatief in 

aanbesteden



Ruimte onder deze 

hulplijn vrij houden 

voor subtitel
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Samenwerking

Waar liggen de kansen om samen te versnellen, vernieuwen en 

verduurzamen? 
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