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Afbeelding voorzijde: Cabinesignalering ERTMS met adviessnelheid 130 km/u (Bron: Intergo, Utrecht)



Voorwoord

Het spoorvervoer in Nederland zit weer in de opgaande lijn. De treinen rijden beter op tijd, de 
infrastoringen nemen af, het vervoer groeit onverwacht sterk en het milieu is dankzij Al 
Gore’s “an inconvenient truth” weer een hot item geworden. De spoorsector doet het in 
vergelijking met andere modaliteiten traditioneel erg goed als het om het milieu gaat, dus is 
er voor de spoorsector alle aanleiding om dit onderwerp als marketinginstrument in te zetten.

NS heeft die kans dan ook met beide handen aangegrepen. Dat was ook dringend 
noodzakelijk, want de autosector is al jaren bezig met slimme marketingacties om het publiek 
te overtuigen van hun milieuvriendelijkheid. Technologische innovaties spelen daarin een 
hoofdrol. Hierdoor begon bij het publiek de indruk te ontstaan dat de auto het steeds beter 
doet en de trein z’n milieuvoorsprong aan het kwijtraken is. Dat beeld is feitelijk onjuist en het 
is goed dat NS dit probeert recht te zetten met een informatiecampagne.

Toch vinden wij als Jonge Veranderaars dat de spoorsector niet op z’n lauweren mag gaan 
rusten. Het spoor gaat wat ons betreft naar een nog veel betere duurzaamheids-‘ranking’, te 
weten ’Triple-A’. Niet schoon, niet schoner, maar onbetwist het aller-schoonst.  Dat is onze 
ambitie, en wij zijn ervan overtuigd dat dit straks ook uw ambitie zal zijn.



Uitdaging 1: voorkom toename energieverbruik door toenemende spoorbenutting

Het Nederlandse spoor verbruikt per jaar zo’n 1,5 terrawattuur per jaar aan electriciteit; dat is 
1,5% van het totale Nederlandse gebruik (1 terrawatt is 1.000.000.000.000 Watt). Energie 
wordt vooral gebruikt tijdens het op gang brengen van de trein. De rol- en luchtweerstand 
van treinen is daarentegen zeer laag. Daar waar men bij wegvoertuigen spreekt van een 
verbruik per gereden kilometer, is bij het spoor het aantal keren dat moet worden 
opgetrokken veel dominanter. Het voorkomen van onnodig afremmen en weer optrekken is 
om die reden van groot belang, want elke onnodige remming leidt tot een enorme energie-
verkwisting en onnodige kosten. Verder kan ook flink energie en kosten bespaard worden 
door een trein die ruim op tijd is, zo lang mogelijk uit te laten rollen.

De hedendaagse spoorpraktijk blijkt helaas anders. Door de steeds hogere spoorbenutting 
komt het steeds vaker voor dat treinen elkaar hinderen, waardoor treinen steeds vaker gele 
en rode seinen tegenkomen en er nodeloos geremd, en vervolgens weer opgetrokken moet 
worden. Dit leidt niet alleen tot onnodige vertragingen, het kost ook enorme hoeveelheden 
energie. Onze eigen ervaring leert dat dit op drukke trajecten als Utrecht-Gouda en Utrecht-
Arnhem schering en inslag is. Dit is goed te verklaren, want wiskundig gezien neemt de kans 
op hinder bij toenemende spoorbenutting exponentieel toe. Met een paar treinen erbij kan 
het probleem dus plotseling zeer sterk toenemen.

Het lijkt erop dat de negatieve energie- en kosteneffecten van dit probleem onderschat 
worden. Dit is mogelijk te verklaren uit het feit dat er de afgelopen jaren veel nieuwe, 
energiezuinige treinen zijn ingestroomd, waardoor het energieverbruik relatief gezien 
gedaald is. De daling had wellicht dus nog veel groter kunnen zijn.

Een eerste oplossing: het product RouteLint

Vanuit ProRail wordt onder leiding van Jelle van Luipen op dit moment gewerkt aan 
Routelint, een systeem dat de machinist in de cabine weergeeft wat hij of zij op zijn of haar 
pad aan kan treffen. Vertragingen, stukken vrije baan en emplacementen, alsmede de 
achteropkomende trein en kruisen of vooruit rijdende treinen. De machinist krijgt hiermee 
een beeld waarop gereageerd kan worden door bijvoorbeeld een lagere snelheid aan te 
nemen als er een langzame trein voor de eigen trein rijdt of als er een kruising plaatsvindt. 
Ten opzichte van de huidige situatie is Routelint een grote vooruitgang, de in de cabine 
beschikbare informatie wordt uitgebreid van groen/geel/rood naar een actuele blik op de 
omgeving. 

De voordelen van Routelint:
- Efficiënter/vloeiender rijden en daarmee: - energiezuiniger

- veiliger
- comfortabeler
- minder vertraging

Routelint kent echter ook een keerzijde, de informatie die gegeven wordt is een toevoeging 
ten opzichte van de huidige situatie, maar geeft nog niet de gewenste detailweergave. 
Daarnaast is het een extra systeem in de cabine waar van de machinist wordt verwacht 
rekening te houden met de treinapparatuur, mobiele telefoon, portofoon, railpocket en het 
scherp naar buiten kijken om te zien wat er zich direct voor de trein afspeelt. Een nieuw 
apparaat is in dat geval een extra bron van afleiding.



De nadelen van Routelint zijn echter:
- Het gaat uit van een bekwame machinist met goede wegbekendheid.
- Het is een apart systeem in de cabine waarin al teveel systemen aanwezig zijn.
- Bij hoge benutting en Dynamisch Verkeers managenent schiet het systeem tekort.

Routelint is een goed systeem en de proef die vanaf volgend jaar gehouden wordt op de lijn 
Den Haag – Venlo wachten wij met spanning af. De Intercity’s met Routelint aan boord zullen 
gaan rijden en naar verwachting positieve resultaten behalen op de ‘Brabantroute’ waar 
normaalgesproken veel sprake is van vertragingen door intensief treinverkeer.  
Dit grootschalige experiment zien wij als een goede stap richting de invoering van het 
Nieuwe Rijden op het spoor.

Toch denken wij dat RouteLint nog beter zou kunnen presteren als ook gerichte 
snelheidsadviezen zouden kunnen worden gegeven. Dit is echter met de huidige 
systeemopzet vanuit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk. Snelheidsadviezen hebben 
immers directe veiligheidsrelevantie, en dat betekent aanzielijk hogere eisen aan de techniek 
en aan de ergonomie. De huidige, relatief goedkope ICT-techniek met een losse PDA schiet 
dan tekort; integratie met de andere veiligheidssystemen aan boord van de trein (ATB of 
ERTMS) wordt dan een noodzaak.

Voorbeeld scherminformatie RouteLint (Bron: Prorail)



Uitdaging 2: verbetering businesscase ERTMS-implementatieplan 

In de komende jaren zal een aanvang worden gemaakt met het invoeren van het Europese 
beveiligings- en beheersingssysteem ERTMS. Dit systeem zal op termijn de bestaande 
nationale sein- en ATB-systemen vervangen. Hierover is recentelijk een implementatieplan 
door de spoorsector ontwikkeld en door de Minister aan de Tweede Kamer aangeboden. 

Als eerste stap in dit proces zullen in de periode 2009-2012 alle treinen van dit nieuwe 
systeem voorzien worden. Er zal ook een vertaalmodule in opgenomen worden die het 
mogelijk maakt om de oude ATB-signalen te kunnen blijven ontvangen; het zal immers nog 
decennia duren voordat aan infrazijde alle oude techniek verdwenen is.

Uit het implementatieplan blijkt dat vooral in het begin de business-case negatief uitpakt. De 
reden hiervoor is simpel: er worden grote investeringen in nieuwe treinsystemen gedaan, 
terwijl de baten van die investering pas later komen, als in de jaren daarna ook de 
infrastructuur lijn na lijn aangepakt wordt. In de afbeelding hieronder, afkomstig uit het 
ERTMS-implementatieplan, is dit goed te zien.

Dit probleem is echter op te lossen door in de hiervoor genoemde ATB-vertaalmodule de 
functionaliteit van snelheidsadvisering toe te voegen. Op die manier is het immers mogelijk 
om in plaats van na 2014 al meteen baten van de ERTMS-materieelinvestering te kunnen 
incasseren. Dit technische idee is op verzoek van de Tweede Kamer reeds eerder 
onderzocht, maar vreemd genoeg heeft men toen alleen de baten in termen van 
punctualiteitswinst beschouwd, en die zijn bij snel optrekkende personentreinen relatief 
gering. Echter, zelfs met een relatief beperkte energiebesparing zijn de kosten van deze 
toevoeging - door Holland Railconsult ingeschat op 7 miljoen Euro - al binnen 1 a 2 jaar 
terugverdiend.

Om die reden lijkt het ons van groot belang om dit idee alsnog in te gaan voeren. Daarmee  
worden vele doelen in 1 keer bereikt, waaronder een forse energiebesparing, punctualiteits-
en kwaliteitsverbetering en een veel rendabelere business-case voor wat betreft de invoering 
van ERTMS. Dit idee, een innovatieve bundeling van ideeen, initiatieven, onderzoeken en 
projecten, waaronder RouteLint en ERTMS, noemen wij “Integrale Groene Golf”.



Onze oplossing: de integrale groene golf

Als u vaak met de trein reist moet het je opvallen dat treinen de laatste tijd steeds vaker 
onderweg stilstaan. Elke keer dat een trein tussen twee stopstations stilstaat neemt het 
energieverbruik gemiddeld met 30% toe! Wat vaak gebeurd is dat een intercitytrein achter 
een stoptrein aan “jojo’d”. De machinist ziet een rood sein, gaat op de rem en wacht op een 
groen sein om het gas flink open te trekken en vervolgens weer in de remmen te gaan voor 
een rood sein. Je hoeft geen wiskundige te zijn om te begrijpen dat deze stoppen voorkomen 
kunnen worden. We leven in het digitale tijdperk waarin de informatie- en 
communicatiemogelijkheden oneindig zijn. Waarom heeft de machinist dan nog steeds 
slechts drie commando’s (rood, geel en groen) die hij kan opvolgen? Deze vraag heeft ons 
op het volgende idee gebracht:

Concreet is ons idee om de resultaten van diverse eerdere ideeën en projecten op het 
gebied van snelheidsadvisering te bundelen, en geïntegreerd toe te voegen aan het 
ERTMS-migratieplan.

Dit houdt dus in dat de machinist wordt geadviseerd over zijn ideale eco – nomische 
snelheid. In wezen is alle informatie al aanwezig om dit systeem in te voeren. Een 
treindienstleider weet wat er vóór een trein zit, waar deze moet stoppen en wat zowel zijn 
huidige als zijn snelheid op de rest van het traject is. Een enkele keer komt het voor dat een 
treindienstleider deze informatie gebruikt om aan de machinist te melden dat hij bijvoorbeeld 
beter kan 60 km p/u kan gaan rijden omdat hij achter een langzame trein rijdt en zo kan 
vermijden dat hij meerdere malen moet remmen en weer moet optrekken tot 140 km p/u. Wij 
willen dit denkwerk door een computer laten doen en, na goedkeuring van de 
treindienstleider, op deze manier de machinist te adviseren over zijn snelheid. Wij noemen 
dit de ideale eco – nomische snelheid. Dit noemen wij zo omdat:

1. Zoals in de eerste alinea op deze pagina vermeldt staat, elke keer stoppen op een 
traject het energieverbruik met 30% toen laat nemen. Aannemelijk is dus dat de 
realiseerbare besparingen ten aanzien van het energieverbruik soortgelijke 
percentages aan zullen nemen.

2. De energierekening van NS van enkel tractie-energie is 90 miljoen euro per jaar. Elke 
procent energie die minder wordt verbruikt levert op jaarbasis een besparing op van 
bijna een miljoen euro! Het is dus niet alleen vanuit milieu opzicht een interessante 
investering, maar ook vanuit economisch opzicht. Elke bedrijfskundige, ook iemand 
die niets geeft om het milieu, zou hier geïnteresseerd in moeten zijn. Dit in 
tegenstelling tot vele andere milieuvriendelijke investeringen die vaak allerlei 
vervelende nadelen met zich mee brengen.

Wij willen echter niet suggereren dat ons idee slechts twee voordelen heeft. “Het nieuwe 
tijden op het spoor” heeft nog veel meer voordelen! Zie hier een opsomming:

• Comfort
• Reisgevoel
• Veiligheid
• Imago spoor
• Punctualiteit
• Vertragingen beter opvangen
• Capaciteit
• Minder slijtage remschijf
• Minder slijtage motorische deel van de trein
• Rendabeler invoering ERTMS!
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