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Agenda:

1. Inzicht in Spoorgebruik op emplacementen

2. Bovenleiding en Pantograaf Monitoring

3. Monitoring Tractie Energievoorziening



Inzicht in Spoorgebruik op emplacementen



Verwachte groei aantal goederentreinen op emplacementen: 
# treinen/dag: 2017 (blauw) Prognose voor 2030 (rood) 

50% groei aantal treinen verwacht in de Rotterdamse Haven! 

Innovatieve capaciteitsmaatregelen 
zijn nodig:

• Infrastructuur maatregelen kosten 
tijd en zijn duur. 

• Ruimtelijke inpassing van extra 
spoor en wissels is vaak complex 
of niet mogelijk.

MV Oost
MV West/Zuid

Europoort

10

120

2515

10

60

Pernis
Waalhaven

Botlek

180
4510

15

20

90



Botlek 2
Botlek 1

T70

T30
T40/T50

T10

T80

T60

593

Rotterdam Botlek: groei tot 20 treinen (nu 10) per dag in 2030 

Actueel inzicht is nodig om de vrije capaciteit te bepalen in Botlek

Emplacementen zijn niet centraal bediend:
• Geen data beschikbaar van spoorgebruik
• Geen data beschikbaar van treinlengtes

en lading.

Capaciteit “last mile”  

Capaciteit en veiligheid
op emplacementen

Rotterdam Botlek: geplande capaciteit 
(rood) versus 
gebruikte capaciteit(geel) bepaalt de 
vrije ruimte.



Rotterdam Botlek: alleen inzicht spoorgebruik op Botlek 2 

(centraal bediend gebied)



Actueel Inzicht in spoorgebruik op emplacementen is met name van belang voor:
• ProRail
• Goederenvervoerders
• Terminals en verladers
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Extra informatie wordt geleverd 
door:
• Smart Camera’s die UIC 

wagen nummers en 
ladingnummers (inclusief 
gevaarlijke stoffen) 
identificeren.

• IoT wiel-passage sensoren 
stellen spoorbezetting vast en 
zullen worden uitgerold op 
Botlek 1.

Smart Camera

Wayside monitoring dicht het gat in informatievoorziening

Botlek 1
Botlek 2

IoT sensor 
(axle counter)



Viewer op basis smart camera’s and IoT wiel-passage sensoren
(ontwikkelt in Moerdijk) 

Live dashboardLive webcams

https://backend.thingsconnected.nl/platform/rangeerterrein
https://stream02.connectionsystems.nl/
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IoT wiel-

passage 

sensor

Analyse van de vrije capaciteit “last mile” Rotterdam Botlek

Data analyse geeft inzicht in:

• Rijtijd tussen terminal en 

emplacement.

• Treinaantallen, lading, treinlengte 

en spoorbezetting.

IoT wielpassage sensoren registreren 

treinbewegingen.

Rijtijd tussen terminal en 

emplacement. 

Treinaantallen, 

lading, 

treinlengte en 

spoorbezetting. 
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Actueel spoorgebruik “last mile” is eerder in minuten dan in uren

Resultaten:

• Slechts een klein 

gedeelte van de 

geplande capaciteit is 

gebruikt.

• Uitdaging is om de 

geplande capaciteit in 

lijn te brengen met de 

gerealiseerde capaciteit 

voor een meer efficiënt 

spoorgebruik.
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Actueel spoorgebruik “last mile”: gepland (zwart) en 

gerealiseerd (blauw)



Welke beelden komen bij u op bij het zien van dit capaciteitsvraagstuk?



Wheel-
Rail

14 Sensors on 2 passenger trains
Realtime sensor data 

Preventive maintenance
Dashboard

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

Camino Rail - Wheel/Rail interaction



Highest accelerations ( <1m)

Noise loudness
& type

Datasources Analytics

2 Passenger trains (high-frequent)
Max. 
accelerations

Rail wear predictions

SAP

Infra atlas

MTPS

Operational systems

Rail defects dasboard

Measurement trains
(low-frequent)

Geometry indicator
(from passenger trains)

Rail - analytics



Stellingen - Camino Rail

Stelling 1: Frequenter, maar onnauwkeuriger meten is een efficiënte stap richting predictive maintenance
• Nee, beter meettreinen veel vaker laten rijden
• Ja, vaker meten geeft statistische informatie

Om de staat van het spoor te meten laat ProRail eens per jaar een meettrein over het gehele spoornet rijden. 
Hiermee worden nauwkeurige metingen en video-opnames gemaakt.
Met (eenvoudige) sensoren op een aantal reizigerstreinen wordt het gehele hoofdspoornet ongeveer elke twee 
weken een keer gemeten op een aantal specifieke kenmerken (trilling, geluid, video)



Camino Rail - Pantograph/contact wire interface

Detection of (amongst others):

• Hard points
• Sagged electrical connections
• Parallel incoming contact wire is hanging too low
• Contact loss
• Overhead wire motion over carbon strip

Tri-axial acceleration sensor Roof camera Data acquisition module



Slide dashboard BLIMP

Live dashboard

https://wa-blimp-dashboard.azurewebsites.net/


Stellingen - Camino Rail

Stelling 2: Meten vanaf een reizigerstrein is een goede aanvulling op de meettreinen:
• Ja, omdat meten vanaf een reizigerstrein minder nauwkeurig is
• Ja, eigenlijk zijn meettreinen dan overbodig
• Nee, je kunt beter meettreinen vaker laten rijden



DC touch voltage - Barneveld (NL)

AC 50Hz touch voltage - Kruiningen (NL)

Asset Monitoring – Traction Energy Supply



Asset Monitoring – Traction Energy Supply

Reactance bond – current & temperature monitoring
Schiphol (NL)



Stellingen - Energie Voorziening

Stelling: Door te meten hoeven we geen aannames in de netanalyses meer te doen
A. Eens
B. Oneens

Om een inschatting te maken van de benodigde energie voor het laten rijden van treinen en om mogelijke 
knelpunten in de toekomst inzichtelijk te maken wordt op regelmatige basis een netanalyse uitgevoerd.
Hiervoor worden aannames gedaan over de actuele staat van het spoor, maar ook over de toekomstig te rijden 
dienstregelingen en toekomstig aantal en soort materieel.



ETMET RoSA



Meting OS Schiphol-luchthaven

Live dashboard 

https://dal.prorail.nl/pivision/#/Displays/55/Schiphol---Kruipruimte-Voorzijde


Asset Monitoring – Traction Energy Supply

Riekerpolder (Amsterdam)



Stellingen - Energie Voorziening

Stelling: Netanalyses in de huidige vorm worden overbodig als we te allen tijde de actuele staat van de 
energievoorziening kunnen meten en monitoren
A. Eens
B. Oneens


